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ANNUAL REPORT 2014 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลทั่วไป (GENERAL INFORMATION)

ชื่อ : บริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)
ชื่อย่อ : CHARAN
เลขทะเบียน : 0107537000807*(บมจ.327)
ประกอบธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย
สถานที่ตั้ง : อาคารจรัญประกันภัยเลขที่408/1ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอก
  เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310
โทรศัพท์ : 0-2276-1024โทรสาร:0-2275-4919
E-mail : chrins@cathinet.comURL:www.charaninsurance.com
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 60,000,000บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ : 6,000,000หุ้น
มูลค่าหุ้นละ : 10บาท
สาขาขอนแก่น : เลขที่377/1-3หมู่12ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์:0-4332-5255-9
สาขาเชียงใหม่ : เลขที่280-280/1หมู่6ถนนเชียงใหม่-หางดงตำบลแม่เหียะอำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:0-5380-6616-8
สาขากระบี่ : เลขที่305/9ถนนมหาราชตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์:0-7562-4083-4

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นายทะเบียน : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด
  62อาคารตลาดหลักทรัพย์ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์0-2229-2800,0-2596-9302-11โทรสาร0-2832-4994-5

สำนักงานผู้ตรวจบัญชี : บริษัทสอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
และผู้สอบบัญชี : 316/32ซอยสุขุมวิท22เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110
  โทร.0-2259-5300-2
  โดยนางสุวิมลกฤตยาเกียรณ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่2982
  และ/หรือนางสาวสมจินตนาพลหิรัญรัตน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5599
  และ/หรือนางวิไลรัตน์โรจน์นครินทร์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3104
  และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์มั่งจิตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่8125

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

*1มกราคม2549กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนของบริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)
เป็น010753700080
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

GENERAL INFORMATION

Company Name :  Charan Insurance Public Company Limited
Company Symbol :  CHARAN   
Registration Number :  0107537000807* (formerly PCL 327)
Type of Business  :  Non-life insurance
Head Office :  Charan Insurance Building, 408/1 Rachadapisek Road,
  Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone  :  0-2276-1024 
Facsimile :  0-2275-4919 
E-mail  :  chrins@cathinet.com
URL :  www.charaninsurance.com
Registered and Paid-up Capital :  60.0 million baht
Number of Shares Issued and Paid-up :  6,000,000 
Par value :  10.0 baht
Khon Kaen Branch :  377/1-3 Moo 12, Tambon Muang-Kao, Amphur Muang, 
  Khon Kaen, Telephone: 0-4332-5255-9
Chiang Mai Branch :  280-280/1 Moo 6, Chiangmai-Hangdong Road, 
  Tambon Mae-Hia, 
  Amphur Muang, Chiang Mai, Telephone: 0-5380-6616-8
Krabi Branch  :  305/9 Maharaj Road, Tambon Paknam, 
  Amphur Muang, Krabi, Telephone: 0-7562-4083-4
Other References : 
Registrar :  Thailand Securities Depository Co., Ltd.
  62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
  Rachadapisak Road, Klongtoey, Bangkok
  Telephone: 0-2229-2800, 0-2596-9302-11
   Facsimile: 0-2832-4994-5
Auditors :  Mrs. Suvimol Krittayakiern, CPA Registration No. 2982
and/or   Miss Somjintana Pholhirunrat, CPA Registration No. 5599
and/or  Mrs. Wilairat Rojnakarin, CPA Registratkion No. 3104
and/or   Miss Supaporn Mangjit, CPA Registratkion No. 8125
  of DIA International Auditing Company Limited, 
  316/32 Sukhumvit 22 Road, Klongtoey Bangkok 10110
  Telephone: 0-259-5300-2   
Financial Advisor :  None

* The business registration number of Charan Insurance Public Company Limited has been changed to 
0107537000807 by the Department of Business Development, effective from January 1, 2006.
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ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	
FINANCIAL SUMMARY

หน่วย:พันบาท/ Unit:ThousandBaht
  2557/2014 2556/2013 2555/2012 

ฐานะทางการเงิน / Financial Position     
 สินทรัพย์รวม/Totalasset 810,382 799,229 876,108 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 629,228 620,784 651,932
 Investmentsinsecurities
 หนี้สินรวม/Totalliabilities 232,129 255,683 290,619 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น/Shareholders’equity 578,252 543,546 585,489
     
ผลการดำเนินงาน / Operating Results    
 เบี้ยประกันภัยรับรวม/Grosswrittenpremiums 270,209 249,415 160,325 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ/Netwrittenpremiums 207,173 189,051 104,510 
 ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ/Netincurredlosses 44,825 39,665 59,576
 กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย 14,311 (8,979) (38,381) 
 Gain(Loss)onunderwriting
 รายได้จากการลงทุน/Investmentincome 22,848 27,191 71,352
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/Operatingexpenses 46,938 49,123 53,610 
 กำไรสุทธิ(ขาดทุน)สุทธิ/Netprofit(Loss) 21,585 1,827 25,438 
  
เทียบต่อหุ้น (บาท) / Per-share Value (Baht)
 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น/Earnings 3.60 0.30 4.24 
 เงินปันผล/Dividends 12.50 1.50 3.00 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น/Bookvalue 96.37 90.59 97.58

อัตราส่วนทางการเงิน (%) / Financial Ratios (percent)
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.68 0.22 2.96 
 Returnonassets
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 3.50 4.10 10.85 
 Returnoninvestment 
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 3.85 0.32 4.55
 Returnonequity 
 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ/Payoutratio 347.45 492.61 70.75
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เบี้ย	ประกัน	ภัย	รับ	โดยตรง	/	Direct premium (หน่วย:ล้านบาท/unit:millionbaht)

สัดส่วน	เบี้ย	ประกัน	ภัย	รับ	โดยตรง	ของ	บริษัท	จำแนก	ตาม	ประเภท	การ	รับ	ประกัน	ภัย
The Company’s direct premiums by line of business

เบี้ย	ประกัน	ภัย	ที่	ถือ	เป็น	ราย	ได้	/	Earned premium
(หน่วย:ล้านบาท/unit:millionbaht)
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กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	/	Net profit (loss) (หน่วย:ล้านบาท/unit:millionbaht)

ค่า	สินไหม	ทดแทน	สุทธิ	/	Net incurredlosses (หน่วย:ล้านบาท/unit:millionbaht)
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นโยบาย	และ	ภาพ	รวม	การ	ประกอบ	ธุรกิจ
บรษิทัมุง่ให้บรกิารเพือ่การบรกิารที่ดีสำหรบัลกูคา้และสรา้งรากฐานทางการเงนิให้มัน่คงและแขง็แกรง่ตลอดจน

มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป

วิสัย	ทัศน์
“จรัญ สัญญา ชาว ประชา อุ่น ใจ” 

พันธ	กิจ
มุ่งมั่นและพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นหลักประกันที่มั่นคง

พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย

ภาพ	รวม	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ของ	บริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น2ด้านได้แก่

1. ด้าน การ รับ ประกัน ภัย

 ธุรกิจหลักของบริษัทคือรับประกันวินาศภัยทุกประเภทโดยแบ่งเป็น

 - การรบัประกนัภยัโดยตรงเปน็การรบัประกนัภยัผา่นตวัแทนนายหนา้บคุคลธรรมดานายหนา้นติบิคุคล

สถาบันการเงินและลูกค้าโดยตรง

 - การรับประกันภัยต่อรับจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ

 บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก4ประเภทได้แก่การรับประกัน

อัคคีภัยการรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดและการรับประกันภัยรถยนต์

2. ด้าน การ ลงทุน

 บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็นรายได้สำคัญ

อีกทางหนึ่งให้แก่บริษัท โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และมี

สภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่บริษัทต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้อง

ปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยัเรือ่งการลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนั

วินาศภัยพ.ศ.2556การให้กู้ยืมเงินการลงทุนในหลักทรัพย์ตั๋วแลกเงินพันธบัตรหุ้นสามัญหุ้นกู้รวมทั้งการฝากเงิน

ในธนาคาร
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Operations Policy and Overview

Weaimtoprovidequalityservicetoourcustomersandtobuildfinancialstrengthaswellascreating

ever-increasingvalueforshareholders.

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

Mission
Commitmenttodevelopingtailoredproductsandservices,offeringfirmsecurityandassurances

andoperatingundergoodgovernanceandmanagementprinciplesindeliveringvalueandbenefitsto

allstakeholders.

Operations Overview
ThebusinessoperationsoftheCompanyareoftwoareas,namely:

1. Underwriting

 Ourcorebusinessincludesallclassesofnon-lifeinsuranceunderwritingandisdividedinto:

 - Directinsurancereferstosellinginsurancethroughagents,brokers-independentpersonsor

firms-orfinancialinstitutions,anddirectlytocustomers.

 - Reinsurancereferstoacceptanceofrisksfromothernon-lifeinsurers.

 TheCompanyoperatesfourmainclassesofnon-lifeinsuranceunderwriting,i.e.fireinsurance,

marineandlogisticsinsurance,miscellaneousinsuranceandautomobileinsurance.

2. Investment

 Anon-lifeinsurerispermittedtouseitssurplusfundstoinvestorseekreturnsasanothermajor

sourceofincome.Investmentsmadeshouldbeappropriatetothelevelofriskacceptabletotheinsurer

andshouldbeliquidenoughtobeeasilychangedintocashwhenneeded.Investmentbyinsurersmust

alsobeinstrictcompliancewithstatutoryrequirementsintermsoftype,proportionandlimitofinvestment

undertheOfficeofInsuranceCommission’sNotificationRe:InvestmentinOtherBusinessesbyNon-Life

Insurers.Examplesofinvestmentassetspermittedaresecurities,bills,bonds,ordinaryshares,debenturesand

bankdeposits.
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ประวัติ	ความ	เป็น	มา

  บริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)เดิมชื่อ“บริษัทซุ่นเฮงหลีประกันภัยจำกัด”ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10

พฤศจิกายน2492ด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภทได้แก่การประกัน

อัคคีภัยการประกันภัยทางทะเลและขนส่งการประกันภัยเบ็ดเตล็ดและการประกันภัยรถยนต์

 ในปี2518จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด” เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น5ล้านบาทและ

เป็น10ล้านบาทในปีพ.ศ.2523และปีพ.ศ.2526ตามลำดับในปีพ.ศ.2534เพิ่มทุนเป็น30ล้านบาทและเข้า

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยในปีพ.ศ.2535ดว้ยทนุจดทะเบยีน60ลา้นบาทประกอบดว้ยหุน้สามญั

6ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้10บาทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปีพ.ศ.2537ทะเบียนเลขที่บมจ.327

 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน60 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทะเบียนเลขที่0107537000807(บมจ.327)

 ในปี2549บริษัทได้รับ“รางวัล เกียรติยศ บริษัท ประกัน วินาศภัย ที่ มี การ พัฒนาการ บริหาร งาน ดี เด่น อันดับ 3”

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ลักษณะ	ของ	ผลิตภัณฑ์	หรือ	บริการ

  การ ประกนั อคัค ีภยัเปน็การรบัประกนัภยัสิง่ปลกูสรา้งอาคารที่อยู่อาศยัอาคารพาณชิย์โรงงานอตุสาหกรรม

ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่

รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักรซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ฟ้าผ่าภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้

ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้เช่นภัยลมพายุน้ำท่วม

แผ่นดินไหวลูกเห็บภัยเนื่องจากไฟฟ้าเป็นต้น

 การ ประกัน ภัย ทาง ทะเล และ ลอ จิ สติ กส์ เป็นการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ

โดยทางเรือเดินทะเลและการขนส่งทางบกโดยรถยนต์รถไฟตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินซึ่งจะให้ความ

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นำเข้าในประเทศและ

ส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเลความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆและยังให้ความคุ้มครอง

พิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเช่นการลักขโมยภัยสงครามการจลาจลการนัดหยุดงานเป็นต้น

 การ ประกัน ภัย เบ็ดเตล็ดเป็นการรับประกันภัยประเภทต่างๆได้แก่

 - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม - การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 - การประกันภัยสำหรับเงิน - การประกันภัยโจรกรรม

 - การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร - การประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด

 - การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 

 - การประกันภัยสิทธิการเช่า - การประกันภัยกระจก

ลักษณะ	การ	ประกอบ	ธุรกิจ
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NATURE OF BUSINESS

History
 TheCharanInsurancePublicCompanyLimitedwasestablishedon10November1949underthe
name“SoonHengLeeInsuranceCompanyLimited”.Withastartingcapitalof2.0millionbaht,theCompany
waslicensedtooperatealllinesofnon-lifeinsuranceunderwriting,i.e.fireinsurance,marineinsurance,
miscellaneousinsuranceandautomobileinsurance.

 In1975,theCompanywasrenamed“CharanInsuranceCompanyLimited”andincreasedits
registeredcapitalto5.0millionbaht,10.0millionbahtand30.0millionbahtin1980,1983and1991respectively.
In1992,CharanInsurancebecamealistedcompanyontheStockExchangeofThailandwithauthorized
sharecapitalof60.0millionbahtcomprisingsixmillionordinarysharesof10.0bahteach.TheCompany
wasregisteredin1994asapubliccompanyunderregistrationnumberBorMorJor327(PCL327).

 Withauthorizedandpaid-upsharecapitalof60.0millionbaht,CharanInsuranceiscurrently
apubliclimitedcompanylistedontheStockExchangeofThailandunderbusinessregistrationnumber
0107537000807(formerlyBorMorJor327).

 In2006,wewerenamedthethirdwinneroftheNon-lifeInsurerofManagementExcellenceAward
bytheOfficeofInsuranceCommission.

Products and Services 
 Fire insurance istheprotectionagainstpropertylossordamagecausedbyfire,lighteningand
explosionoflighting-ordomestic-usegas.Insurancecovercanbetakenoutforanypropertieslocated
withinthekingdomsuchasconstructions,buildings,dwellings,commercialbuildings,manufacturingplants,
buildingcontents,stockofmerchandise,furnitureaswellasmachineryandrawmaterials.Italsoprovides
additionalcoverageforotherperils,e.g.windstorm,flood,earthquake,hailstorm,electricalderangement,
etc.

Marine and logistics insuranceprotectsdomesticandinternationalfreightshippedbysea,air,
roadorrail.Itprovidescoverageagainstanylossofordamagetoimportedandexportedgoodsintransit
causedbyseaperilsornaturalforces.Otherriskswhichcanalsobecoveredbytheinsurancepolicyare
theft,war,riotandstrike.

 Miscellaneous insuranceincludesvarioustypesofcoveragesuchas:

 - PersonalandGroupAccidentInsurance - TravelAccidentInsurance
 -MoneyInsurance -BurglaryInsurance
 - ErectionInsurance - ConstructionInsurance
 -LiabilityInsurance - All-RisksInsurance
 -LeaseholdInsurance - PlateGlassInsurance



12

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 - การประกันภัยอิสรภาพ - การประกันภัยมะเร็ง

 - การประกันภัยความซื่อสัตย์ -การประกันภัยกอล์ฟ

 - การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง - การประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

 - การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3

 - การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

 - การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน - การประกันภัยร้านทอง

 - การประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ -การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

 -การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน -การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก

 - การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

 - กรมธรรม์ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม

 - กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย

 - กรมธรรม์ประกันภัย200สำหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์)

 การ ประกัน ภัย รถยนต์ เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองการสูญหาย

และความเสยีหายของตวัรถอปุกรณ์ประจำรถถกูลกัขโมยความสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิของผู้ขบัขี่และผู้โดยสารในรถ

ความสญูเสยีตอ่ชวีติและทรพัยส์นิของบคุคลภายนอกรวมทัง้ความคุม้ครองพเิศษอืน่ๆเชน่การประกนัตวัคนขบัในคดี

อาญาเป็นต้นโดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็น2แบบคือ

 - การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหมายถึงการประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เพื่อความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิตและความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถ

 - การรบัประกนัภยัภาคสมคัรใจหมายถงึการประกนัภยัที่เกดิขึน้โดยความสมคัรใจของเจา้ของรถยนต์ซึง่มไิด้

เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใดสามารถแบ่งความคุ้มครองออกเป็น5ประเภทดังนี้

 ประเภท ที ่1 :ให้ความคุม้ครองความเสยีหายที่เกดิขึน้ตอ่ตวัรถยนต์หรอือปุกรณ์ตดิประจำรถยนต์การบาดเจบ็

และการสูญเสียชีวิตตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บหรือการเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของบุคคลภายนอก

 ประเภท ที่ 2 : ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครองความรับผิด

ตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บหรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 ประเภท ที่ 3 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือ

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 ประเภท ที่ 4 :ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น

 ประเภท ที ่5 :ให้ความคุม้ครองตอ่การสญูหายของรถยนต์หรอืไฟไหม้รวมถงึความเสยีหายตอ่รถยนต์เนือ่งจาก

การชนกับยานพาหนะทางบกและคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บหรือการเสียหาย

ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
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 -BailBondInsurance - CancerInsurance
 -FidelityGuarantee - GolfersInsurance
 - WatercraftPassengerInsurance -SurveyorsInsurance
 -Category3LicensedBusinessLiabilityInsurance
 -HazardousSubstanceRoadTransportLiabilityInsurance
 -UnemploymentInsurance - GoldShopInsurance
 - ElderlyCareInsurance -Workmen’sCompensationInsurance
 -BoilerandPressureVesselInsurance -MachineryBreakdownInsurance
 -ProductLiabilityInsurance - Small-BusinessAll-RisksInsurance
 - TerrorismPropertyInsurance - MicroinsurancePolicy

 Automobile insurancecoversrisksarisingfromuseofmotorvehicle.Protectionrangesfromlossof
anddamagetothevehicleitself,theftofautoaccessories,toinjury,lossoflifeandpropertyofboththe
driverandpassengersofthevehicle,aswellaslossoflifeandpropertyofthirdparty.Italsoprovidesextra
coveragesuchasdriverbailbond.Autoinsuranceisdividedinto:

 -Compulsoryinsurancereferstotheminimumlegallyrequiredinsuranceaimedatprotecting
againstlossoflifeofandbodilyinjurytomotoraccidentvictims.

 -Voluntaryinsurancereferstotheinsurancecoveragetakenoutvoluntarilybyvehicleownerand
notimposedbylaw.

 Autocoveragecanbeclassifiedintothefollowingfivecategories:

 Category 1:protectsagainstlossofordamagetotheinsuredvehicleorautoaccessoriesaswell
aspersonalinjuryandlossoflifeincludinglegalliabilitytowardsthirdpartiesfordeath,injuryandlossofor
damagetoproperty.

 Category 2: coverslossofordamagetotheinsuredvehiclecausedbytheftandfireonlyaswell
aslegalliabilityforthird-partydeath/injuryandpropertydamage.

 Category 3: coversonlylegalliabilitytowardsthirdpartiesfordeath,bodilyinjuryandlossofor
damagetoproperty.

 Category 4: protectsagainstlegalliabilityforthird-partypropertyonly.

 Category 5: coverslegalliabilitytowardsthirdpartiesfordeath,bodilyinjuryandpropertydamage
aswellaslossofordamagetotheinsuredvehiclecausedbytheft,fireandcollision.
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  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

 กลุ่มธุรกิจ มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

  (ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%)

1. เบี้ยประกันภัยรับ-สุทธิ*

 1.1เบี้ยประกันอัคคีภัย-สุทธิ 39.94 16.78 34.53 15.48 29.77 16.57

 1.2เบี้ยประกันภัยทางทะเล-สุทธิ 6.22 2.61 6.33 2.84 6.99 3.89

 1.3เบี้ยประกันภัยยานยนต์-สุทธิ 159.54 67.03 146.80 65.83 66.89 37.24

 1.4เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด-สุทธิ 1.47 0.62 1.39 0.62 0.86 0.48

   รวม 207.17 87.04 189.05 84.77 104.51 58.18

2. รายได้จากการลงทุน 22.85 9.60 27.19 12.20 71.35 39.73

3. รายได้อื่นๆ 7.99 3.36 6.76 3.03 3.76 2.09

  รวม   238.01 100.00 223.00 100.00 179.62 100.00

*เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการส่งคืนยกเลิกและประกันภัยต่อ

การ	ตลาด	และ	สภาวะ	การ	แข่งขัน

ในปี2557มีบริษัทประกันวินาศภัยรวมกันทั้งสิ้น63บริษัทโดยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประกันวินาศภัย62บริษัท

ที่เหลอืเปน็บรษิทักลางฯซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพรบ.คุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถพ.ศ.2535จำนวน1บรษิทัและในจำนวน

63บริษัทเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียวจำนวน5บริษัทธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถผลิตเบี้ย

ประกันภัยได้ถึง185,382.15ล้านบาท(ข้อมูลเดือนมกราคม–เดือนพฤศจิกายน2557ที่มา:ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ

และสถิติสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

โครงสร้าง	ราย	ได้

 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น2ส่วนได้แก่รายได้จากการรับประกันภัยและรายได้จากการ

ลงทุนโดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557,2556และ2555ดังนี้



รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

15

ANNUAL REPORT 2014 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

  2014 2013 2012

 Line of Business Bhtmln % Bhtmln % Bhtmln %

1. Netwrittenpremiums*

 1.1Netfirepremiums 39.94 16.78 34.53 15.48 29.77 16.57

 1.2Netmarinepremiums 6.22 2.61 6.33 2.84 6.99 3.89

 1.3Netautomobilepremiums 159.54 67.03 146.80 65.83 66.89 37.24

 1.4Netmiscellaneouspremiums 1.47 0.62 1.39 0.62 0.86 0.48

   Total 207.17 87.04 189.05 84.77 104.51 58.18

2. Investmentincome 22.85 9.60 27.19 12.20 71.35 39.73

3. Otherincome 7.99 3.36 6.76 3.03 3.76 2.09

  Total  238.01 100.00 223.00 100.00 179.62 100.00

*Netofpremiumsreturned,cancelledandceded.

Revenue Structure
  Ourrevenuestructureismadeupoftwomajorcomponents,i.e.premiumincomeandinvestment
income.Revenueanalysisfortheyearsended31December2014,2013and2012isshownbelow.

Market and Competitive Environment
 In2014,therewereatotalof63companiesinThailand’snon-lifeinsurancemarket.Ofthese,62
werenon-lifeinsurers,onewasajointly-ownedcompanyestablishedpursuanttotheRoadAccidentVictims
ProtectionAct,B.E.2535,andfivewerespecialisthealthinsuranceproviders.Thenon-lifeinsurancesector
generatedashighas185,382.15millionbahtinaggregatepremiums.[OfficialfigureforJanuary-November
2014;Source:MarketAnalysisandStatisticsDepartment,OfficeofInsuranceCommission]
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 ประเภท การ รับ ประกัน ภัย เบี้ย ประกัน ภัย รับ โดยตรง

 2557 2556 เพิ่ม(ลด)%

อัคคีภัย 9,847,093 10,513,940 (6.34)
ภัยทางทะเลและขนส่ง 4,825,605 4,879,024 (1.09)
 ตัวเรือ 395,698 365,833 8.16
 สินค้า 4,429,907 4,513,191 (1.85)
ภัยรถ 107,029,903 108,021,944 (0.92)
 โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย 14,006,880 13,657,957 2.55
 โดยความสมัครใจ 93,023,023 94,363,987 (1.42)
ภัยเบ็ดเตล็ด 63,679,545 61,211,180 4.03
 ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 23,503,332 22,905,934 2.61
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,823,006 1,637,874 11.30
 วิศวกรรม 2,742,728 2,760,930 (0.66)
 อากาศยาน 422,844 418,284 1.09
 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 22,491,698 21,233,994 5.92
 สุขภาพ 6,450,831 5,489,064 17.52
 พืชผล 2,076 1,794 15.70
 อื่นๆ 6,243,031 6,763,304 (7.69)

 รวม  185,382,147 184,626,087  0.41 

กลยุทธ์	และ	การ	แข่งขัน
บรษิทัได้ตระหนกัถงึความสำคญัของผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบตา่งๆในธรุกจิประกนัวนิาศภยั

และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท แล้วนำมาวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของ
บริษัทในระยะ3-5ปีให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งเป้าหมายการขยายงานของบริษัทจะไม่
คำนงึถงึเฉพาะผลตอบแทนที่บรษิทัได้รบัเพยีงอยา่งเดยีวแต่จะประเมนิถงึความคุม้คา่ของผลตอบแทนกบัความเสีย่งใน
แต่ละด้านรวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว

บรษิทัเนน้ที่จะหลกีเลีย่งการแขง่ขนัทางดา้นราคาโดยดำเนนิกจิกรรมทางการตลาดที่สรา้งผลกำไรอยา่งแทจ้รงิ
ให้กับบริษัทบริหารการตลาดให้มีมาตรฐานและมุ่งที่จะเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับ
ภาพลกัษณ์ที่ดีขององคก์รในฐานะที่เปน็สมาชกิหนว่ยหนึง่ในสงัคมปรบัปรงุและลดขัน้ตอนการทำงานให้มีประสทิธภิาพ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มุ่งขยายช่องทางการขาย การบริการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเสริมสร้างคุณภาพ
บคุลากรโดยการพฒันาทกุรปูแบบเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการให้บรกิารพฒันาระบบงานดา้นคอมพวิเตอร์ให้มีประสทิธภิาพ
สูงขึ้น เพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริการมีคุณภาพและรวดเร็ว สามารถ
ส่งมอบบริการสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

ตาราง	เปรียบ	เทียบ	เบี้ย	ประกัน	ภัย	รับ	โดยตรง	ของ	ธุรกิจ	ประกัน	วินาศภัย
หน่วย:พันบาท
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 Type of insurance Direct Premium

 2014 2013 Increase (Decrease) %

Fire  9,847,093 10,513,940 (6.34)
Marine&Transportation 4,825,605 4,879,024 (1.09)
 Hull 395,698 365,833 8.16
 Cargo 4,429,907 4,513,191 (1.85)
Automobile 107,029,903 108,021,944 (0.92)
 Compulsory 14,006,880 13,657,957 2.55
 Voluntary 93,023,023 94,363,987 (1.42)
Miscellaneous 63,679,545 61,211,180 4.03
 IndustrialAll-Risks 23,503,332 22,905,934 2.61
 PublicLiability 1,823,006 1,637,874 11.30
 EngineeringInsurance 2,742,728 2,760,930 (0.66)
 AviationInsurance 422,844 418,284 1.09
 PersonalAccident 22,491,698 21,233,994 5.92
 HealthInsurance 6,450,831 5,489,064 17.52
 CropInsurance 2,076 1,794 15.70
 OtherInsurance 6,243,031 6,763,304 (7.69)

 Total  185,382,147 184,626,087  0.41 

Direct Premium of Non-Life Insurance Industry
Unit:ThousandBaht

Strategy and Competition
 TheCompanyiswellawareofthepossibleimpactofregulatorychangesandintensifyingcompetition
frommarketliberalization.Wehaveevaluatedtheadequacyofourrisk-basedcapitalpositionandusedthe
assessmentresultstoplanour3-5yearbusinessandcapitalmanagementstrategiesinensuringmaximum
benefittoallourstakeholders.Theaimofourbusinessexpansionwillnotonlytakeaccountofthereturns
achieved,butwillalsoassessthevalueandriskinvolvedineachareaaswellasthelong-termeffectson
ourcapitalfundsandontheinterestsofallstakeholders.

 Westrivetoavoidpricecompetionbyadoptinganumberofmeasuressuchas:engagingin
marketingactivitieswhichgeneraterealprofits;raisingourmarketingstandards;fulfillinggoodgovernance
principles;givingprioritytopromotingtheorganization’sgoodimageasamemberofsociety;continuously
improvingandstreamliningprocessestoensureefficiency;expandingsalesandservicechannelstosuit
circumstances;strengtheningstaffskillsandqualitiesthroughtraininganddevelopment;upgradingIT
systemstosupportthegrowingbusinessandensureprompt,qualitydeliveryofservicetomeettheneeds
ofcustomers.
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นโยบาย	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็น

อยา่งยิง่เนือ่งจากการดำเนนิธรุกจิของทางบรษิทัเกีย่วขอ้งกบัการรบัความเสีย่งภยัจากผู้เอาประกนัภยับรษิทัจงึมีภาระ

ผูกพันกับทางผู้เอาประกันภัยตามความคุ้มครองที่ได้ทำไว้กับทางบริษัท รวมไปถึงการเปิดตลาดเสรีทางการเงินและ

การลงทุน ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกจิที่เกดิขึน้การบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสมและเพยีงพอจงึเปน็สิง่สำคญัเพือ่ชว่ยลดผลกระทบจาก

ความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางบริษัทว่ามีการจัดการกับความเสี่ยงได้

อย่างครอบคลุมและเหมาะสมแล้วบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปี2557ไว้ดังนี้

1.	ความ	เสี่ยง	ด้าน	การ	ประกัน	ภัย

ความ เสีย่ง ดา้น การ รบั ประกนั ภยัหมายถงึความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวนของความถี่ความรนุแรงและเวลา

ที่เกดิความเสยีหายที่ตา่งไปจากสมมตฐิานในการคำนวณอตัราเบีย้ประกนัภยัการคำนวณเงนิสำรองและการพจิารณา

รับประกันภัย ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ กับผู้เอา

ประกนัภยัรวมถงึความเสยีหายอนัเกดิจากปจัจยัภายนอกที่ไม่ปกติโดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูศิาสตร์เชน่

ภาวะนำ้ทว่มภยัธรรมชาติภยัพบิตัิอบุตัภิยัรวมถงึสภาพของสงัคมและวฒันธรรมเชน่ภยักอ่การรา้ยหรอืการโจรกรรม

เป็นต้นจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินที่ทางบริษัทรับประกันภัยได้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้แก่ค่าสินไหมทดแทน

เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ยงจากความไม่สมดุล

ของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย โดยเน้นการเจาะตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท เพราะจะทำให้

รายได้และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรขาดทุนของ

บริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวทาง	การ	จัดการ	ความ	เสี่ยง
บริษัทได้มีการจดัการกับความเสี่ยงไว้อย่างเปน็ระบบโดยเริม่ตัง้แต่ขั้นตอนการรับประกนัภัยบริษัทมนีโยบาย

รับประกันภัยที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ยงของภัยที่จะ

รับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ด้วย โดยบริษัทจะ

พจิารณาขอ้มลูจากสถติิที่ได้รวบรวมไว้และยงัมีการกำหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัให้มีความเหมาะสมกบัอตัราความเสีย่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกระจายความเสี่ยงสำหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริษัท

ประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลายรูปแบบเช่นการประกันภัยต่อตามสัญญา(Treaty

Reinsurance)การประกันภัยต่อเฉพาะราย(FacultativeReinsurance)และการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน

(ExcessofLossReinsurance)ซึง่ทำให้ความเสีย่งที่เกดิจากการรบัประกนัภยัของบรษิทัลดลงตลอดจนดแูลกระบวนการ

จัดการสินไหมทดแทนของบริษัทให้มีความรัดกุมและถูกต้องตรงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
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Risk Management Policies

TheCharanInsurancePublicCompanyLimitedmakesriskmanagementoneofitskeypriorities.With

itsbusinessbeingconcernedwithacceptanceofrisksfromtheinsured,theCompanyhasanobligation

towardstheinsuredaccordingtothecoverageoffered.Thegrowingliberalizationofthefinancialand

investmentmarketshasalsonecessitatedustoadapttotheeconomicchanges.Appropriateandadequate

riskmanagementisthereforecrucialtominimizingtheimpactofuncertaintiesinouractivities.Toprovide

assurancesofcomprehensiveandappropriateriskcontrolwithintheorganization,wehavedevelopedour

riskmanagementpoliciesfor2015asfollows.

1. Insurance Risk

Insuranceriskreferstotheriskoflossarisingfromunpredictabilityoffrequency,severityandtiming

ofdamagethatdifferfromtheassumptionsmadeincalculatingpremiumsorreservesandinunderwriting

considerations.TheoperationsoftheCompanyinvolveprotectionoftheinsuredagainstvarioustypesof

risksandlossarisingfromunusualexternalfactors,particularlythosecausedbygeographicalchanges,e.g.

floods,naturaldisasters,cataclysms,includingsocialcalamitiesliketerrorismorrobbery.Allsuchperilscan

doseveredamagetothelifeandpropertiesinsuredbytheCompany.

Theriskfactorsthatcouldnegativelyaffecttheoperationsincludeinsuranceclaimsasthey

representamajorexpenditureuncontrollablebytheCompany.Anotherfactoristheriskofunbalanced

productmixresultingfromfocusedmarketpenetrationforcertainrisks,becausetheCompany’sincome

mayconsequentlybetiedtothoseproducts,therebyaffectingitsfuturerevenueandprofits.

Risk management approach

Systematicriskmanagementisinplacecoveringfromtheprocessofriskunderwriting.Itisour

policytoinsureagainstthoseperilswithalowdegreeofriskthroughcarefulselectionofprospectiveclients,

property,typesofbusinessandexposureofriskstobeacceptedandbytakingintoaccountthearea’s

vulnerabilitytonaturaldisasters.Considerationsarebasedondataandstatisticscollectedwhilepremiums

areappropriatelysetaccordingtorisk.TheCompanyalsomitigatesinsuranceriskbytransferringthoselarge

riskstofinanciallysounddomesticandoverseasreinsurersunderdifferentformsofreinsurancecontractssuch

astreatyreinsurance,excessoflossreinsuranceandfacultativereinsurance,allofwhichhelpminimizethe

Company’sinsurancebusinessrisk.Wefurtherensurearigorousclaimsmanagementprocesswhereclaims

aresettledaccuratelyaccordingtoactualloss.
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การประเมินความเสี่ยงด้านการประกันภัยจะพิจารณาจากอัตราความเสี่ยงรายเดือนโดยใช้ข้อมูลจากรายงาน

ประจำเดอืนเพือ่แสดงฐานะการเงนิและกจิการนอกจากนัน้ทางคณะกรรมการรบัประกนัภยัของบรษิทัจะทำการตดิตาม

ความเสีย่งเปน็ประจำทกุไตรมาสโดยจะมีการคำนวณอตัราความเสยีหาย(LossRatio)อยา่งสมำ่เสมอและมีการประชมุ

ของคณะกรรมการรับประกันภัยเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน

2.	ความ	เสี่ยง	ด้าน	สภาพ	คล่อง

ความ เสีย่ง ดา้น สภาพ คลอ่งหมายถงึความเสีย่งที่เกดิจากการที่บรษิทัไม่สามารถชำระหนี้สนิหรอืภาระผกูพนั

เมือ่ถงึกำหนดเนือ่งจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์เปน็เงนิสดได้หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทนุได้เพยีงพอหรอืสามารถ

จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

ปจัจยัความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งที่อาจมีผลกระทบตอ่การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัไดแ้ก่การเกดิความเสยีหาย

ขนาดใหญ่โดยที่ไม่ได้คาดคดิจากมหนัตภยัที่รนุแรงซึง่สง่ผลให้บรษิทัไม่สามารถจดัการกบัภาระผกูพนัเมือ่ถงึกำหนดได้

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อชำระได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการภายในระยะเวลากำหนดหรอืสามารถจดัหาเงนิกองทนุได้แต่ดว้ยตน้ทนุที่สงูเกนิกวา่ที่จะยอมรบัได้ซึง่อาจทำให้

เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้

แนวทาง	การ	จัดการ	ความ	เสี่ยง

บริษัทได้คำนึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุนให้สอดคล้องต่อสภาพของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในภาวะที่สามารถจะดำเนินการจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ครบถ้วน รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันต่อ หรือเรียกร้องจากผู้กระทำผิดในกรณีที่สินไหม

รายนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนั้นบริษัทยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)กำหนดขึ้น โดยทางบริษัทได้มีการดำรงเงินกองทุนตามระดับ

ความเสี่ยง(RiskBasedCapital:RBC)เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเงินกองทุนที่บริษัทจะต้องดำรงไว้มีความเพียงพอกับ

ระดบัความเสีย่งในทกุดา้นและเหมาะสมกบัแนวทางการดำเนนิธรุกจิและเพือ่เปน็การสง่เสรมิการปฏบิตัิตามหลกัสากล

ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัย

การประเมนิความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของบรษิทัจะพจิารณาจากอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ(CAR

RATIO) ในการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง(RiskBasedCapital:RBC) โดยมีการวัดเป็นประจำทุกเดือน

และมีการวัดแบบเต็มรูปแบบ(FullValuation)ทุก6เดือนโดยทางบริษัทจะยอมรับความเสี่ยงที่ระดับไม่น้อยกว่า140%

ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำหนด

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัยงัมีการตดิตามความเสีย่งเปน็ประจำทกุเดอืนโดยมีการคำนวณอตัราสว่น

ความเพียงพอของเงินกองทุน(CARRATIO)และยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำทุกไตรมาสเพื่อทบทวน

และหาแนวทางในการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมตามระดับเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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 Insuranceriskisassessedfrommonthlyriskratesusingmonthlyreportswhichshowfinancialand

businesspositions.Moreover,theCompany’sUnderwritingCommitteemonitorstheriskonaquarterlybasisby

consistentlycalculatingthelossratioandmeetingeveryquartertoconsiderandreviewimplementation.

2. Liquidity Risk

 Liquidityriskreferstotheriskoffailuretomeetliabilitiesorobligationsastheyfallduebecauseof

inabilitytorealizeassetsorraisesufficientcashorbecausefundscanbesecuredbutattoohighacost

tobeacceptable.

 Theriskfactorsthatcouldhaveanadverseeffectontheoperationsincludetheoccurrenceof

unexpectedlarge-scaledamagefromdisastrouscatastrophewhichpreventstheCompanyfromfulfillingits

obligationsbecauseitisunabletoconvertassetsintocashorraiseenoughfreshfundstomeettheneeds

withintherequiredperiodorbecausefundscanbeobtainedatanunacceptablyhighcostthatcould

causedamagetotheCompany.

Risk management approach

 TheCompanygivesconsiderationtoitsliquidityinthesecuringofcash,themanagementofnet

cashflowandinvestmentinsecuritiesandtheraisingoffundsfromliabilityandcapitalsourcestomatch

theclaimsalreadyincurredandtobeincurred.Thisenablesustobeinapositiontopayallclaimspromptly

andeasilyandtorecoverthelossfromreinsurersortorecoverdamagesfromtheliableparty.Wealso

complywiththeregulationsoftheOfficeofInsuranceCommission(OIC).Bymaintainingtherequiredlevel

ofrisk-basedcapital(RBC),weprovideassurancesthatourcapitalfundsavailablearesufficienttocover

allriskswrittenandappropriatetoourbusinessdirection,whilealsohelpingtoraisethestandardsofthe

insuranceindustrythroughconformitytointernationalpractices.

 Ourliquidityriskisassessedbyjudgingfromthecapitaladequacyratio(CAR)undertheRBC

requirementswhichismeasuredeverymonth,withafullvaluationconductedtwiceayear.Thus,thelevel

ofliquidityriskacceptabletotheCompanyisa140%CARwhichisincompliancewiththeOIC’sestablished

standard.TheExecutiveCommitteealsomonitorsliquidityriskonamonthlybasisthroughcalculationsof

CAR,andholdsquarterlymeetingstoreviewandreworktheapproachtomaintainingtheCompany’s

risk-basedcapitalappropriatetofuturelevelofrisk.
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3.	ความ	เสี่ยง	ด้าน	การ	ปฏิบัติ	การ

ความ เสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติ การ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม

ปจัจยัความเสีย่งดา้นปฏบิตัิการที่สำคญัของบรษิทัไดแ้ก่การขาดการกำกบัดแูลควบคมุที่ดีโดยมีสาเหตุมาจาก

กระบวนการปฏบิตัิงานภายในระบบงานความลม้เหลวความไม่เพยีงพอและความไม่เหมาะสมของบคุลากรในงานนัน้ๆ

หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยบริษัทประกันภัยส่วนมากจะพบความเสี่ยงด้านนี้

ในขั้นตอนการบริหารจัดเก็บเบี้ยประกันภัยเนื่องจากบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนนายหน้าซึ่งการรับ

ประกนัภยัผา่นชอ่งทางดงักลา่วบรษิทัได้ออกกรมธรรม์แลว้จดัสง่ให้กบัตวัแทนนายหนา้จงึได้เรยีกเกบ็คา่เบีย้ประกนัภยั

ทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำระที่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้ หากตัวแทนนายหน้านั้นขาด

สภาพคล่องหรือมีปัญหาทางการเงินซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต้องให้ความสำคัญอย่างมาก

แนวทาง	การ	จัดการ	ความ	เสี่ยง

บรษิทัมีการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการจดัเกบ็เบีย้ประกนัภยัคา้งชำระโดยบรษิทัได้จดัทำแนวปฏบิตัิในการ

เก็บเบี้ยประกันภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแนว

ปฏิบัติดังกล่าวพร้อมทั้งมีการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการ

ติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยตามประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) อย่างเคร่งครัด โดยการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยทางบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาในการจัด

เก็บเบี้ยประกันภัยหากเบี้ยประกันภัยค้างชำระจัดเก็บไม่ได้และเกินกำหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บหน่วยงานที่ทำ

หน้าที่ติดตามทวงถามจะดำเนินการติดตามซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย

ของบริษัท

การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของบริษัทพิจารณาจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงวันที่มีการ

ค้างชำระเบี้ยประกันภัยซึ่งจะทำเป็นประจำทุกเดือนนอกจากนั้นบริษัทยังได้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินการ

อยา่งเขม้งวดในขัน้ตอนการตดิตามทวงถามเบีย้ประกนัภยัคา้งชำระรวมถงึมีการประชมุผู้บรหิารของทกุฝา่ยเพือ่ตดิตาม

เบี้ยประกันภัยค้างชำระอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งมีการทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เอา

ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยค้างชำระตั้งแต่60วันขึ้นไป

4.	ความ	เสี่ยง	ด้าน	ตลาด

ความ เสีย่ง ดา้น ตลาดหมายถงึความเสีย่งของความเสยีหายทางการเงนิจากการเปลีย่นแปลงในราคาตลาดของ

สินทรัพย์ลงทุนอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมถึงความเสี่ยงจากโอกาสที่ผู้กู้ยืมหรือคู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา

ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผล

มาจากภาวะเศรษฐกจิและความไม่แนน่อนทางการเมอืงรวมถงึความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
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3. Operational Risk

 Operationalriskreferstotheriskoflossresultingfrominadequateorfailedsystems,people,processes

andinternalcontrol.

 CriticalriskfactorsfortheCompanyincludelackofgoodgovernanceandcontrolscausedby

failuresorinadequaciesofinternalprocesses,systemsandpeopleormismatchbetweenpersonnelandjobs

orbyexternaleventsaswellaslegalrisk.Mostinsurerswillfindthiskindofriskintheirpremiumscollection

process,sincetheyalloperateviaagentsandbrokersandunderwritingthroughthesedistributionchannels

usuallyinvolvesissuanceanddeliveryofinsurancepoliciestoagents/brokersbeforepremiumscanbe

collected.TheCompanythusfacesthepotentialriskofuncollectiblepremiums,shouldanyagent/broker

encountersfinancialorliquidityproblems–ariskfactorwhichshouldbegivenhighpriority.

Risk management approach

 Wehaveadoptedanumberofmeasurestomanageriskassociatedwithoutstandingpremium

collection.Writtenguidelineshavebeenissuedtoprovideclearoperationalguidance.Thereareregular

meetingstoreviewtheguidelinesandmonitoroutstandingreceivables.Wehaveexercisedrigorouscredit

controlinlinewiththeregulationsoftheOfficeofInsuranceCommission(OIC).Withcollectioncycles/

periodsfixed,theCompany’sCollectionUnitwouldstrictlyfollowthestepssetoutintheproceduralrules

forpremiumcollectioninmonitoringandhandlingalloverdueaccounts.

 TheCompanyassessesitsoperationalrisk,onamonthlybasis,byconsideringandmeasuringthe

impactfromtheeffectivedateoftheinsurancepolicytothedatethepaymentbecomespastdue.We

havealsoputinplaceaprocessforstrictlymonitoringandpressingforpaymentsofoutstandingpremiums,

whileameetingofdepartmentalmanagersisheldquarterlytoevaluatethesituation.Further,awritten

reminderwillbesenttopolicyholderswhoseaccountare60daysormoreoverdue.

4. Market Risk

 Marketriskreferstotheriskoffinanciallossarisingfromfluctuationsinvaluesofinvestmentassets,

interestorexchangeratesandothersthatcanresultinvaluationlosses,aswellastheriskthattheborrower

orcounterpartydefaultsonthetermsoftheagreement.

KeymarketriskfactorsfortheCompanyarevolatilityofshareindexasaconsequenceofeconomic

andpoliticaluncertainties,aswellasfluctuationsininterestandexchangeratesorvaluesofequitiesand

commodities.Thisisduetothefactthat,apartfrompremiumincome,theothermainsourceofrevenue

foranyinsurancebusinessisincomefrominvestment.TheCompanythereforecarriestheriskofchanges
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ตา่งประเทศราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์เพราะนอกจากรายได้จากการรบัประกนัภยัแลว้รายได้หลกัของ

ธรุกจิประกนัภยัอกีสว่นหนึง่ก็คอืรายได้จากการลงทนุจงึทำให้บรษิทัมีความเสีย่งที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของ

ตราสารทางการเงนิอนัเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของปจัจยัตลาดซึง่จะสง่ผลกระทบทางดา้นลบตอ่รายได้และเงนิกองทนุ

ของบริษัท

แนวทาง	การ	จัดการ	ความ	เสี่ยง

 บริษัทมีการกำหนดนโยบายการลงทุนและมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในตลาดเงินทุน

และตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธรุกจิประกนัภยัเรือ่งการลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัวนิาศภยัพ.ศ.2556ที่ได้กำหนดชนดิของหลกัทรพัย์

ที่อนุญาตให้ลงทุนรวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ด้วยทางบริษัทมีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กำหนด

เป้าหมายและนโยบายการลงทุนไว้อย่างชัดเจน มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนอย่าง

รอบคอบโดยบริษัทเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม

แนน่อนและสมำ่เสมอพรอ้มทัง้หลกีเลีย่งการลงทนุในหลกัทรพัย์ที่มีความเสีย่งสงูประเภทหลกัทรพัย์เกง็กำไรโดยบรษิทั

จะกระจายการลงทุนให้อยู่ในรูปของเงินฝากธนาคารตั๋วแลกเงินพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญและหน่วยลงทุนเพราะ

นอกจากจะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือ

เงินปันผลเพิ่มอีกด้วย

การประเมินความเสี่ยงด้านตลาดทางบริษัทจะพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบของอัตรา

ผลตอบแทนและราคาตราสารทนุซึง่เทา่กบัเปอรเ์ซนต์ของผลตา่งของอตัราผลตอบแทนหรอืราคาตราสารทนุเดมิและใหม่

หรอืณปจัจบุนัเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนหรอืราคาตราสารทนุเดมินอกจากนี้ยงัมีกระบวนการตดิตามดแูลความเสีย่ง

โดยคณะกรรมการลงทนุของบรษิทัจะทำการตดิตามและวเิคราะห์ขอ้มลูขา่วสารดา้นตลาดเงนิและตลาดทนุอยา่งใกลช้ดิ

เพือ่ทำการทบทวนปรบัปรงุแผนการลงทนุรวมถงึดำเนนิการปรบัพอรต์และการลงทนุให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5.	ความ	เสี่ยง	ด้าน	เครดิต

ความ เสี่ยง ด้าน เครดิตหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท

รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถชำระค่าสินไหมทดแทน

ให้กับบริษัทได้ เนื่องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสูงทางบริษัทมีนโยบายการกระจายความเสี่ยง

โดยการจัดทำการประกันภัยต่อทำให้เกิดความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันไว้ได้รวมทั้งยังมี

โอกาสที่คู่สัญญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัท
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infinancialinstrumentvaluesresultingfromchangesinmarketfactors,whichcanimpactuponitsrevenue

andcapitalposition.



Risk management approach

 TheCompanyhasformulatedaninvestmentpolicywhichclearlydefinesthemake-upofits

bondandequityportfolios.OurinvestmentsareinaccordancewiththeOfficeofInsuranceCommission’s

NotificationRe:InvestmentinOtherBusinessesbyNon-LifeInsurers,B.E.2556(2013)whichspecifiesthetypes

andproportions/limitsofsecuritiesandinstrumentspermissibleforinvestment.OurInvestmentCommitteeis

responsibleforsettingspecificinvestmentgoalsandpolicies,andourcarefulplanningtakesaccountofany

potentialrisksinvolvedininvestment.Wefocusourinvestmentonlow-risk,highlyreliablesecuritieswithsolid

returns,whileavoidinghigh-riskinvestmentssuchasspeculativeequities.TheCompanyhasitsinvestments

diversifiedacrossdifferentassettypes,i.e.bankdeposits,bills,bonds,debentures,ordinarysharesandunit

trustinvestments,astheynotonlygeneratecapitalgainsbutalsoproducereturnsintheformsofinterests

anddividends.

 Weassessourmarketriskbyconsideringthenegativechangeintherateofreturnandvalue

ofequitywhichisequaltothepercentageofthedifferencebetweentheoriginalandthenewrateof

returnorvalueofequity,orbycomparingpresentvaluewithoriginalrateofreturnorvalueoftheequity.

Furthermore,ariskmonitoringprocessisinplaceinwhichtheCompany’sInvestmentCommitteeclosely

followsandanalyzesfinancialandcapitalmarketnewsandinformationinordertoreviewandrevisethe

investmentplanandtoadjusttheinvestmentportfoliototheever-changingconditions.

5. Credit Risk

 CreditriskreferstotheriskoflossifacounterpartyfailstomeetitsobligationstotheCompany,or

thepossibilitythatacounterparty’screditratingisdowngraded.

 SignificantriskfactorsfacingtheCompanyincludefailurebyreinsurerstorepaypaidclaimstothe

Company.Thisisbecausewhenunderwritinglargebusiness,itisourpolicytospreadandplacetherisk

underareinsurancecontractandthus,weareexposedtotheriskthatthecounterpartyisunabletomeet

thecontractualobligations.Inaddition,thereisprobabilitythatthecounterparty’screditratingislowered

–asituationthatcanalsoimpactontheCompany.
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แนวทาง	การ	จัดการ	ความ	เสี่ยง

บรษิทัมีการพจิารณาถงึอนัดบัความนา่เชือ่ถอืและความมัน่คงของบรษิทัที่รบัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศซึง่ทาง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้กำหนดให้มีความน่าเชื่อถือใน

ระดับBBB+ขึ้นไป(S&PRating)แต่ส่วนใหญ่ทางบริษัทเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับ

ความน่าเชื่อถือในระดับA- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ส่วนบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.) ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดำรงกองทุนประจำไตรมาสล่าสุดก่อน

วันประเมินที่ระดับขั้นต่ำ140%ขึ้นไปแต่ทางบริษัทเลือกที่จะพิจารณาจากรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับ

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุจากรายงานการดำรงกองทนุประจำไตรมาสลา่สดุกอ่นวนัประเมนิที่ระดบัขัน้ตำ่

150%ขึน้ไปนอกจากนัน้บรษิทัยงัได้มีการจดัการความเสีย่งในสว่นนี้โดยการจดัตัง้เงนิสำรองความเสยีหายทัง้กอ่นการ

ประกนัตอ่และหลงัการประกนัตอ่ไว้ให้เพยีงพอกบัความเสยีหายที่เกดิขึน้และยงัไม่ได้เกดิขึน้ดว้ยทางบรษิทัได้ทำการซือ้

ความคุ้มครองแบบExcessofLossหรือความคุ้มครองเสียหายส่วนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้อีกชั้นหนึ่งรวมถึงมีการ

ใช้บริการของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริษัทประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อ

ถือตามที่บริษัทต้องการอีกทางหนึ่งด้วย

การประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติบรษิทัจะใช้ขอ้มลูจากอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุจากรายงานการ

ดำรงกองทุนประจำไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน ที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทประกันภัยต่อในประเทศ

และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือS&P

หรือMoody’s นอกจากนี้ ในส่วนของกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยง ทางบริษัทได้มีการพิจารณาและติดตาม

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุของบรษิทัประกนัภยัตอ่ในประเทศเปน็ประจำทกุไตรมาสสว่นบรษิทัประกนัภยัตอ่

ต่างประเทศบริษัทจะพิจารณาและติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อเป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน

6.	ความ	เสี่ยง	ด้าน	กลยุทธ์

ความ เสีย่ง ดา้น กลยทุธ์หมายถงึความเสีย่งจากการกำหนดนโยบายกลยทุธ์แผนการดำเนนิงานและการนำไป

ปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทได้แก่การกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงาน

แลว้นำไปปฏบิตัิไม่เหมาะสมหรอืไม่สอดคลอ้งกบัปจัจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่รายได้

เงินกองทุนหรือการดำรงอยู่ของกิจการโดยหากประมวลจากรายได้ในรอบ2ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัย

จากการขยายงานของนายหนา้และตวัแทนเปน็หลกัซึง่จะเหน็ได้ชดัเจนในสว่นของการรบัประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั

ที่มีสดัสว่นประมาณรอ้ยละ80ของเบีย้ประกนัภยัรถยนต์โดยบรษิทัได้คำนงึถงึความเสีย่งในการพึง่พงิแหลง่งานดา้นใด

ด้านหนึ่งมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในอนาคต
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Risk management approach

 Considerationisgiventothecreditratingandfinancialstabilityofoverseasreinsurers.Although

theOfficeofInsuranceCommission(OIC)setsthestandardratingof“BBB+”(S&PRating),inpracticethe

Companygenerallynarrowsdownthelistofreinsurerstobeselectedtothoserated“A-”oraboveonly.

Wealsofollowsuchratingsatalltimestoensureup-to-the-minuteinformation.Withregardtodomestic

reinsurers,theOIChasestablishedtheminimumstandardofcapitaladequacyratio(CAR)at140%[asper

thecapitaladequacyreportofthelatestquarterbeforethedateofassessment].However,theCompany

hasoptedtoconsiderthosereinsurerswithaminimumCARof150%[asperthecapitaladequacyreportof

thelatestquarterbeforethedateofassessment].Moreover,wehavemanagedcreditriskbysettingaside,

beforeandafterreinsurancecession,sufficientlossreservetocoverlossesincurredandnotyetincurred.

TheCompanyhasobtainedextraprotectionthroughexcessoflossreinsurancecontractsandhasengaged

theservicesofreinsuranceagentsandbrokerstohelpidentifyreliabledomesticandoverseasreinsurers

neededbytheoperations.

 Onriskassessment,theCompanyusestheCARinformation,obtainedfromthecapitaladequacy

reportofthelatestquarterbeforethedateofassessment,whichispostedonthewebsiteofeachdomestic

reinsurer.Anotherconsiderationisthecreditratingsofoverseasreinsurersgivenbysuchcreditagencies

asS&PorMoody’s.Withregardtoriskmonitoringprocess,weensuretheCARsofdomesticreinsurersare

consideredandmonitoredeverythreemonths,whilealsokeepingtrackofforeignreinsurers’creditratings

onaquarterlybasis.



6. Strategic Risk

 Strategicriskreferstotheriskthatpolicies,operatingstrategiesandplansaredevelopedand

implementedinawaywhichisnotappropriatetonorconsistentwithinternalandexternalfactors.

 KeystrategicriskfactorsinherentintheCompanyincludetheimplementationofpolicies,strategic

plansandoperatingplansinsuchawaythatisinappropriatetoorinconsistentwithinternalfactorsor

externalcircumstances,thusimpactingontheincome,capitalfundsorcontinuedexistenceofthebusiness.

RecordsofincomeoverthelasttwoyearsshowthattheCompanyhasearnedinsurancepremiumslargely

fromtheexpandedchannelsofbrokersandagentsasclearlyseenfromthefiguresofcompulsorymotor

insurancepremiumswhichaccountedforabout80%ofoverallmotorpremiums.Weareawareoftherisk

ofexcessiverelianceonanyparticularsaleschannelwhichcanaffectourincomeinthefuture.
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บริษัทได้มีความพยายามในการคัดสรรตัวแทนนายหน้าที่มีคุณภาพให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อทำให้เกิด

ความสมดุลของการถ่วงน้ำหนักของรายได้จากทุกช่องทางให้มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นการช่วยลดความเสี่ยง

จากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทน นายหน้า

โดยนอกจากจะพิจารณาจากศักยภาพในด้านการขายแล้ว บริษัทยังพิจารณารวมถึงสถานภาพทางการเงิน ประวัติใน

การประกอบธรุกจิและความสามารถในการชำระเบีย้ประกนัภยัตลอดจนบรษิทัยงัได้ดำเนนิการจดัทำมาตรการควบคมุ

โดยกำหนดให้ตัวแทนนายหน้าต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในวงเงินเครดิตตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

การประเมนิความเสีย่งดา้นกลยทุธ์ทางบรษิทัพจิารณาจากอตัราการเปลีย่นแปลงในทางลบหรอืลดลงของเบีย้

ประกนัภยัรบัสทุธิ(NetWrittenPremium)ซึง่เทา่กบัเปอรเ์ซนต์ของผลตา่งของเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิของปีที่แลว้และใหม่

หรือณปัจจุบันเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของปีที่แล้วนอกจากนั้นทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทยังมีการ

ประชมุเพือ่ดแูลตดิตามความเสีย่งเปน็ประจำทกุเดอืนโดยเฉพาะในสว่นของฝา่ยการตลาดเพือ่เปน็การทบทวนปรบัปรงุ

และแกไ้ขนโยบายทางการตลาดเพราะจะชว่ยลดอปุสรรคดา้นการตลาดให้นอ้ยลงรวมทัง้ชว่ยเพิม่ความสามารถในการ

ขยายตลาดให้กวา้งขวางมากยิง่ขึน้เพือ่เปน็การลดความเสีย่งของการกระจกุตวัของแหลง่งานและยงัทำให้การดำเนนิงาน

มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

โดยในปี2557 ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี

ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้เป็นอย่างดี ซึ่งผลจากการปฏิบัติตาม

แผนการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

• ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเมื่อพิจารณาอัตราความเสียหาย(LOSSRATIO)รวมทุกผลิตภัณฑ์มีค่า

เท่ากับ ร้อยละ24.05และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราความเสียหายรวมทุกผลิตภัณฑ์ย้อนหลัง5ปี โดยเฉลี่ยซึ่งมีค่า

เทา่กบัรอ้ยละ47.93เมือ่พจิารณาแลว้พบวา่บรษิทัมีความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัตำ่แสดงวา่คา่สนิไหมทดแทนอยู่

ในเกณฑ์ที่บริษัทสามารถรับภาระหนี้สินผูกพันได้รวมถึงบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรจากการรับประกันภัยได้

• ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งเมือ่พจิารณาอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ(CARRATIO)เปรยีบเทยีบ

กับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท พบว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ แสดงให้เห็นว่า

บริษัทมีเงินกองทุนสูงกว่าที่ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)กำหนด

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเมื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัยค้างชำระเทียบกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงด้าน

สภาพคลอ่งของบริษทัแลว้พบวา่อยู่ในเกณฑ์ดีและอยู่ภายใต้เกณฑ์ทีท่างคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)กำหนด

• ความเสี่ยงด้านการตลาด เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเทียบกับเกณฑ์ประเมิน

ความเสี่ยงด้านตลาด ผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าบริษัทได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่กำหนดและ

คาดการณ์ไว้
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Risk management approach

 Effortshavebeenmadetoselectmoreandmorequalityagentsandbrokerssoastocreatea

balancebetweenallchannelsofincome,asthiscanhelpreducetheriskofexcessivedependenceon

anyparticularchannel.Intheselectionofagentsandbrokers,itistheCompany’spolicytotakeinto

considerationnotonlytheirsellingpotentialbutalsotheirfinancialstatus,businessbackgroundandcapacity

topaypremiums.Wehavealsodevisedacontrolmeasurerequiringallagentsandbrokerstoprovide

collateralorguarantorswithinthecreditlimitsetbytheCompany.

 TheCompany’sassessmentofstrategicrisktakesaccountofthenegativechangesinnetpremiums

writtenwhichisequaltothepercentageofthedifferencebetweentheprioryear’sandthecurrentyear’s

netpremiumswritten.TheExecutiveCommitteealsomeetseverymonthtomonitortherisk,especiallywith

respecttotheMarketingDepartment.Thisissothatcorporatemarketingpoliciescanbereviewed,improved

andrevisedwiththeaimofminimizingmarketingobstacles,increasingcapacityformarketexpansion,

mitigatingtheriskofbusinessconcentrationandrealigningtheoperationstothecurrentsituation.

During2014,theBoardofDirectorsmettoreviewtheriskmanagementplansforthepastyearand

foundthatallhadbeeneffectivelyimplementedbytheCompany.Theresultsoftheriskmanagement

implementationcanbesummarizedasfollows.

• Insurancerisk:Thelossratioforalllinesofbusinessof24.05%,whencomparedtotheaverage

overalllossratioforthepreviousfiveyearsof47.93%,demonstratedthattheCompanyhadalowdegree

ofinsuranceriskthusindicatingourabilitytomeetcontigentliabilityarisingfromclaimsexpensesandto

achieveunderwritingprofitability.

• Liquidityrisk:Oncomparingcapitaladequacyratio(CAR)againstliquidityriskassessmentcriteria,

itwasfoundthattheCompanyhadalowlevelofliquidityrisksinceitmaintainedastrongercapitalposition

thanthatrequiredbytheOfficeofInsuranceCommission(OIC).

• Operationalrisk:Onreviewingpremiumsdueagainstriskassessmentcriteria,itwasfoundthat

theriskinvolvedinouroperationswasatanappropriatelevelandwithinthestandardsetbytheOIC.

• Marketrisk:Theratesofreturn,whencomparedagainstmarketriskassessmentcriteria,was

foundtobeatagoodlevelshowingthattheCompanyachieveditstargetreturns.
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• ความเสี่ยงด้านเครดิต เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน(CARRATIO) และอันดับ

ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง ซึ่งทางบริษัทสามารถ

ยอมรับได้

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิสำหรับทุก

ผลติภณัฑ์เทยีบกบัปีที่แลว้พบวา่เพิม่ขึน้รอ้ยละ55ซึง่เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ประเมนิความเสีย่งดา้นกลยทุธ์

ของบริษัทแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากทางบริษัทมีการขยายงานรับประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนและนายหน้า

จึงช่วยลดการกระจุกตัวและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

จากผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าแผนการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้เป็นอย่างดี

ทางบริษัทจึงจะนำแผนการบริหารความเสี่ยงนี้มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อๆไป
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• Creditrisk:Thecapitaladequacyratiosandcreditratingsofdomesticandoverseasreinsurers

wereevaluatedandfoundtobeatamoderatetogoodlevelacceptabletotheCompany.

• Strategicrisk:The55%year-on-yearincreaseinournetpremiumswrittenfromalllinesofbusiness,

whenjudgingagainstthestrategicriskassessmentcriteria,wasconsideredtobeagoodperformance.

ThiswasthedirectresultoftheCompany’seffortstoexpanditsunderwritingthroughagentsandbrokers

therebyreducingtherisksofexcessiveconcentrationandrelianceonanyparticularsourceofincome.

 ItcanbeseenfromtheaboveoutcomesthattheCompany’sriskmanagementplansaresufficiently

efficientandhaveenabledustoeffectivelymanagerisksarisingwithintheorganization.Wewilltherefore

usetheseplansasguidelinesforourfutureriskmanagementstrategies.
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โครงสร้าง	การ	ถือ	ครอง	หุ้น	และ	การ	จัดการ
ผู้	ถือ	หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด10อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นณวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่8เมษายน2557มีรายละเอียดดังนี้

 ชื่อ / สกุล  จำนวน หุ้น สัดส่วน การ ถือ หุ้น % 

 1. นายสุกิจจรัญวาศน์ 831,722 13.86
 2.นายวิเชียรศรีมุนินทร์นิมิต 540,000 9.00
 3.นายกิตติจรัญวาศน์ 346,000 5.77
 4.นายกิตติพงศ์จรัญวาศน์ 345,900 5.77
 5.นายยงยุทธจรัญวาศน์ 269,040 4.48
 6.นางจินตนาจรัญวาศน์ 247,000 4.12
 7.บมจ.กรุงเทพประกันภัย 239,300 3.99
 8.นางเอลิซาเบธ์จรัญวาศน์ 233,600 3.89
 9.นายนิพนธ์จรัญวาศน์ 206,400 3.44
 10.นายสันตินิรันดร์เชาว์ประมวลกุล 200,000 3.33

หมายเหตุ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน(ShareholdingAgreement)ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

นโยบาย	การ	จ่าย	เงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนในปี

2556บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้1.83ล้านบาทท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นณวันท่ี29เมษายน2557มีมติ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ1.50บาทเป็นเงินท้ังส้ิน9ล้านบาทโดยจ่ายเงินปันผลในวันท่ี23พฤษภาคม2557

ข้อมูล การ จ่าย เงินปันผล ย้อน หลัง 5 ปี

 ปี 2557 2556 2555 2554 2553

อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น 3.60 0.30 4.24 (6.34) 2.70

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 12.50* 1.50 3.00 - 2.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%) 347.45 492.61 70.75 - 73.98

หมายเหตุ *เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่บมจ.22เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ

2.50บาทและจัดสรรเงินจากบัญชีกำไรสะสมไปเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน60,000,000บาทโดยการออกหุ้นสามัญ

จำนวน6,000,000 หุ้น และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญ เมื่อทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ในอัตรา1หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลในราคาหุ้นละ10บาทตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้10บาท



รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

33

ANNUAL REPORT 2014 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Shareholding and Management Structure
Shareholders

ThelistoftheCompany’stoptenshareholders,withnumberandpercentageofsharesheldasof

thedatetheshareregisterwaslastclosedon8April2014,issetoutbelow.

 Name No. of Shares % 
 1.Mr.SukichCharanvas 831,722 13.86
 2.Mr.VichienSrimuninnimit 540,000 9.00
 3.Mr.KittiCharanvas 346,000 5.77
 4.Mr.KittipongCharanvas 345,900 5.77
 5.Mr.YongyuthCharanvas 269,040 4.48
 6.Mrs.ChintanaCharanvas 247,000 4.12
 7.BangkokInsurancePCL 239,300 3.99
 8.Mrs.ElizabethCharanvas 233,600 3.89
 9.Mr.NibhondCharanvas 206,400 3.44
 10.Mr.SantinirundChaopramualkul 200,000 3.33


Note:Noshareholdingagreementhasbeenenteredbetweenthemajorshareholdersinrespect

oftermsrelatingtothecontroloftheCompany.

Dividend Policy
ItisthepolicyoftheCompanytodistributenotlessthan60%ofitsnetprofittoshareholdersasdividends.

In2013,theCompanyrecordedanetafter-taxprofitof1.83millionbaht.TheAnnualGeneralMeetingofthe
Shareholdersheldon29April2014passedaresolutiontoapproveadividendof1.50bahtashare,totalling
9.0millionbahtwhichwaspaidouton23May2014.

Five-Year Comparison of Dividends Paid

 Year 2014 2013 2012 2011 2010

Netprofitpershare(baht) 3.60 0.30 4.24 (6.34) 2.70

Dividendpershare(baht) 12.50* 1.50 3.00 - 2.00

Payoutratio(%) 347.45 492.61 70.75 - 73.98

Note:*ItisproposedthattheGeneralMeetingNo.PCL22approvethepaymentofacashdividendof
2.50bahtpershareaswellastheappropriationof60.0millionbahtfromretainedearningstoauthorized
capitalthroughanewissueof6.0millionordinaryshares.Itisalsoproposedthatascripdividendbepaid,
oncethenewlyissuedshareshavebeendulyregistered,onthebasisof1newshareforevery1existing
shareheldandat10.0bahtashareaspertheparvalueof10.0baht.
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โครงสร้างการ	จัดการ 

โครงสร้าง	องค์กร	บริษัท	จรัญ	ประกัน	ภัย	จำกัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน

สำนักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายประกันอัคคีภัย

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่าย	การ	เงิน	และ	การ	ลงทุน

ฝ่าย การ บัญชี

ฝ่าย	ธุรการ

ฝ่าย	เทคโนโลยี	สารสนเทศ

ฝ่าย ประกัน ภัย ทาง ทะเล
และ	ลอ	จิ	สติ	กส์

ฝ่าย	ประกัน	ภัย	ยาน	ยนต์

ฝ่าย	ประกัน	ภัย	เบ็ดเตล็ด
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Management Structure 

Organization Chart of Charan Insurance Public
Company Limited

BOARD OF DIRECTORS

Audit Committee Investment Committee

Office of Internal Audit

Fire Department

Executive Board

Managing Director

Marketing Department

Finance Department

Accounting Department

Administrative 
Department

Information Technology
Department

Marine Cargo & 
Logistics Department

Motor Department

Miscellaneous 
Department
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คณะกรรมการบริษัท
นาย	โสภณ	กล้วยไม้	ณ	อยุธยา   
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อายุ : 63ปี
การ ศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจTexasChristianUniversity
 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirectorCertificationProgram(DCP)
  รุ่นที่105/2008จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วน การ ถือ หุ้น : ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ธนาคารทหารไทย
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ธนาคารทหารไทย   
ประวัติการ ทำ ผิด ทา งกฏ หมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา : ไม่มี

นาย	สมพล	ไชย	เชาวน์	
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 68ปี
การ ศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจTexasADIUniversity
 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
  รุ่นที่45/2005จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วน การ ถือ หุ้น : ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น : กรรมการบมจ.นครหลวงแฟคตอริ่ง
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทา งกฏ หมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา : ไม่มี

นาง	ผุดผ่อง	อา	สิง	สมา	นันท์	
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 66ปี
การ ศีกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
  รุ่นที่2007จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วน การ ถือ หุ้น : ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น : ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง : รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ.ธนาคารทหารไทย
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไทจำกัด 
ประวัติการ ทำ ผิด ทา งกฏ หมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา : ไม่มี
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BOARD OF DIRECTORS

Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya   
Position :Chairman
Age : 63
Education :MasterofBusinessAdministrationTexasChristianUniversity,U.S.A.
 :DirectorCertificationProgram(DCP)105/2008
  ThaiInstituteofDirector(IOD)
Share holding :None
Position in other Company :ExecutiveVicePresident,ThaiMilitaryBankPCL.
Experience in 5 years :ExecutiveVicePresident,ThaiMilitaryBankPCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mr. Sompol Chaiyachow  
Position :ChairmanoftheAuditCommitteeandIndependentDirector
Age :68
Education :MasterofBusinessAdministrationTexasADI
 :DirectorAccreditationProgram(DAP)45/2005
  ThaiInstituteofDirector(IOD)
Share holding :None
Position in other Company :DirectorSiamCityFactoringPCL.

Experience in 5 years :ChairmanoftheAuditCommitteeandIndependentDirector

  CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mrs. Poodpong Arsingsamanunta 
Position :MemberoftheAuditCommitteeandIndependentDirector
Age :66
Education :MasterofBusinessAdministration,RamkhamhaengUniversity 
  BachelorofCommercialScience,ThammasatUniversity
 :DirectorAccreditationProgram2007
  ThaiInstituteofDirector(IOD)
Share holding :None
Position in other Company :None
Experience in 5 years :FirstVicePresident,AuditDepartment
  VicePresidentofChiefOfficerExecutive,ThaiMilitaryBankPCL.
Criminal records in the past ten years :none
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นาย	วร	ยุทธ	เจริญ	เลิศ	 	 	
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ :65ปี
การ ศึกษา :ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์PittsburghStateUniversityU.S.A.
 :ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
  รุ่นที่45/2005จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :0.0017%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสาขาภาคใต้
  บมจ.ธนาคารทหารไทย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา : ไม่มี

นาย	สุ	กิจ	จรัญ	วาศน์
ตำแหน่ง :กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ
อายุ :69ปี
การ ศึกษา :ปริญญาโทวิศวโครงสร้างCaliforniaStateUniversityatLongBeach
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirectorAccreditationProgram
  รุ่นที่39/2005จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วน การ ถือ หุ้น : 17.79%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น : ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง : กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา : ไม่มี

นาย	พนธ์	ฐิติ	พา	นิ	ชยา	งกูร
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
อายุ :65ปี
การ ศึกษา :ประกาศนียบัตรวิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
  ประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
  รุ่นที่40/2005สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
  ประกาศนียบัตรInsuranceManagementDevelopmentProgram
  รุ่นท่ี7/1996จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย(IMDP)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :1.08%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี
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Mr. Vorayuth Charoenloet
Position :MemberoftheAuditCommitteeandIndependentDirector
Age :65
Education :MasterofEconomics,PittsburghStateUniversity,U.S.A.
 :DirectorAccreditationProgram(DAP)45/2005
  ThaiInstituteofDirector(IOD)
Share holding :0.0017%
Position in other Company : None
Experience in 5 years : ExecutiveVicePresidentSouthernBranchBankingRegion
 ThaiMilitaryBankPCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mr. Sukich Charanvas
Position :ManagingDirectorandSecretarytotheBoardofDirectors
Age :69
Education :MasterofCivilEngineering,CaliforniaStateUniversity
  atLongBeach
 :DirectorAccreditationProgram(DAP)39/2005
  ThaiInstituteofDirector(IOD)
Share holding :17.79%
Position in other Company :None
Experience in 5 years : ManagingDirectorandSecretarytotheBoardofDirectors
  CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mr. Pon Titipanichayangoon
Position :ExecutiveDirectorandManager,AutomobileDepartment
Age :65
Education Qualification :Diploma,BangkokCommercialCollege
 :DirectorAccreditationProgram(DAP)40/2005
  ThaiInstituteofDirector(IOD)
 :InsuranceManagementDevelopmentProgram7/1996,
  ThammasatUniversity
Share holding :1.08%
Position in other Company :None   
Experience in 5 years :ExecutiveDirectorandManagerAutomobileDepartment,
  CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none
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นาย	กิตติ	พงศ์	จรัญ	วาศน์
ตำแหน่ง :กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ :41ปี
การ ศึกษา :ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป
  CityUniversityofSeattleU.S.A.
  ประกาศนียบัตรInsuranceManagementDevelopmentProgram
  รุ่นท่ี14/2006จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย(IMDP)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :5.77%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี

เจ้า	หน้าที่	บริหาร
นาย	สมชาย	ว่อง	วิชญ	กร
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อายุ :60ปี
การ ศึกษา :ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี

นาย	กิตติ	จรัญ	วาศน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อายุ :44ปี
การ ศึกษา :ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจ
  WhitworthUniversity,U.S.A
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :5.77%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี
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Mr. Kittipong Charanvas
Position :ExecutiveDirectorandAssistantManagingDirector
Age :41
Education :BachelorofScienceBusinessAdministrationGeneralManagement
  CityUniversityofSeattleU.S.A.
 :InsuranceManagementDevelopmentProgram14/2006,
  ChulalongkornUniversity
Share holding :5.77%
Position in other Company :None 
Experience in 5 years :DirectorandAssistantManagingDirector,CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE OFFICERS
Mr. Somchai Wongwichyakorn 
Position :MarketingManager
Age :60
Education :BachelorofArtsinPoliticalScience
  RamkhamhaengUniversity
Shareholding :None
Position in other Company :None
Experience in 5 years :CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :  None

Mr. Kitti Charanvas 
Position :AssistanceMarketingManager
Age :44
Education :BachelorofArtsBusinessManagement
  WhitworthUniversity,U.S.A
Shareholding :5.77%
Position in other Company :None
Experience in 5 years :CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years : None
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น.ส.สุดา	รัตน์	วิ	วรรธนะ	เดช
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อายุ :61ปี
การ ศึกษา :ปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 : ประกาศนียบัตรInsuranceManagementDevelopmentProgram
  รุ่นท่ี5/1993จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย(IMDP)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :0.01%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี
ในระยะ10ปีที่ผ่านมา

น.ส.กัญ	ญ	วรรณ	ไตร	ศักดิ์	สุ	ริ	ยันต์
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
อายุ :59ปี
การ ศึกษา :ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสถาบันราชภัฎธนบุรี
 :ประกาศนียบัตรInsuranceManagementDevelopmentProgram
  รุ่นท่ี5/1993จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย(IMDP)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :0.01%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี  
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้จัดการฝ่ายการเงินบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี

นาง	สมใจ	บัณฑิต	กฤษ	ดา
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
อายุ :58ปี
การ ศึกษา :ปวช.วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
 :ประกาศนียบัตรInsuranceManagementDevelopmentProgram
  รุ่นท่ี7/1996จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย(IMDP)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัยบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี
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Miss Sudarat Wiwattanadej
Position :AccountsManager
Age :61
Education Qualification :BachelorofAccounting,UniversityoftheChamberofCommerce
 :InsuranceManagementDevelopmentProgram5/1993,
  ThammasatUniversity
Share holding :0.01%
Position in other Company :None
Experience in 5 years :AccountsManager,
  CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

Miss Kanyawan Trisaksuriyan
Position :FinanceManager
Age :59
Education :BachelorofBusinessAdministration,RajabhatInstituteDhonburi
 :InsuranceManagementDevelopmentProgram5/1993,
  ThammasatUniversity
Share holding :0.01%
Position in other Company :None
Experiencein5years :FinanceManager,
  CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mrs. Somjai Bunditkitsada
Position :Manager,FireDepartment
Age :58
Education :Diploma,BangkokCommercialCollege
 :InsuranceManagementDevelopmentProgram7/1996,
  ThammasatUniversity
Share holding :None
Position in other Company :None
Experience in 5 years :Manager,FireDepartment,
  CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none
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น.ส.ปุณ	รดา	อายุ	เจริญ	กูล
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
อายุ :50ปี
การ ศึกษา :ปวช.วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน
 :ประกาศนียบัตรInsuranceManagementDevelopmentProgram
  รุ่นท่ี11/2002จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย(IMDP)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี   
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ดบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี

นาย	นพ	ดล	สุวรรณ	กา	รีย์	กุล
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ :44ปี
การ ศึกษา :ปริญญาโทการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี   
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา  :ไม่มี

นาย	วิ	สิทธิ์	ลิ้ม	เจริญสุข
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
อายุ :69ปี
การ ศึกษา :ประกาศนียบัตรวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :0.03%
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
  บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี

นาง	พรม	พร	ลำ	ดับ	พัง	ค์
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
อายุ :45ปี
การ ศึกษา :ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป(บัญชี)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สัดส่วน การ ถือ หุ้น :ไม่มี
ตำแหน่ง ใน องค์กร อื่น :ไม่มี
ประวัติการ ทำงาน 5 ปี ย้อน หลัง :บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการ ทำ ผิด ทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ ผ่าน มา :ไม่มี
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Miss Punrada Ayucharoenkul 
Position :Manager,MiscellaneousDepartment
Age :50
Education Qualification : Diploma,Ratchadamnern-ThonburiCollege
 :InsuranceManagementDevelopmentProgram11/2002,
  ChulalongkornUniversity
Share holding :None
Position in other Company :None
Experience in 5 years :Manager,MiscellaneousDepartment,CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mr. Nopadol Suwankareekul
Position :Manager,InformationTechnologyDepartment
Age :44
Education Qualification :MasterofBusinessAdministration,SripratumUniversity
Share holding :None
Position in other Company :None 
Experience in 5 years :Manager,InformationTechnology,CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mr. Wisith Limcharoensuk 
Position :Manager,MarineCargoandLogisticsDepartment
Age :69
Education Qualification :CertificateofSurveyorDepartment,BangkokTechnicalInstitute
Share holding :0.03%
Position in other Company :None
Experience in 5 years :Manager,MarineCargoandLogisticsDepartment,
  CharanInsurancePCL.
Criminal records in the past ten years :none

Mrs. Promporn Lamdabpang 
Position :AdministrationManager
Age :45
Education Qualification :BachelorofBusinessAdministrationinAccounting
  ChandrakasemRajabhatUniversity
Shareholding :None
PositioninotherCompany :None
Experiencein5years :CharanInsurancePCL.
Criminalrecordsinthepasttenyears :None
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คณะ	กรรมการ	บริษัท

ประกอบด้วยกรรมการ7ท่าน เป็นกรรมการบริหาร3ท่านกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร1ท่านกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ3ท่าน

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง ปีที่แต่งตั้ง

นายโสภณ กล้วยไม้ณอยุธยา 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

คณะกรรมการมีอำนาจหนา้ที่ดแูลและจดัการบรษิทัให้เปน็ไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์ขอ้บงัคบัและมติของ

ที่ประชมุผู้ถอืหุน้ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตัิการอยา่งใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ บริษัทมีดังนี้

1.กำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ภารกิจกลยุทธ์เป้าหมายทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล

ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ

อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

3.พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

4.บริหารความเสี่ยงต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบัติที่ดี

5.พจิารณาคา่ตอบแทนสำหรบัคณะกรรมการและพจิารณาการจา่ยเงนิปนัผลประจำปีเพือ่นำเสนอที่ประชมุ

ผู้ถือหุ้น
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Board of Directors
 The Board of Directors is composed of seven members, i.e. three Executive Directors, one Non-
Executive Directors, and three Independent Directors who serve on the Audit Committee.

Name Position Year

Mr.Sopon KluaymaiNaAyudhya Chairman 2008
Mr.Sompol Chaiyachow AuditCommitteeChairmanand 2003
  IndependentDirector 
Mrs.PoodpongArsingsamanunta AuditCommitteeMemberand 2006
  IndependentDirector
Mr.Vorayuth Charoenloet AuditCommitteeMemberand 2002
  IndependentDirector
Mr.Pon Titipanichayangoon Director 1985
Mr.Kittipong Charanvas Director 2010
Mr.Sukich Charanvas ManagingDirectorandSecretarytotheBoard 1974

TheBoardofDirectorsisresponsiblefortheoverallcontrolofcorporateactivitiesinlinewithregulatory
requirements,theCompany’sobjectivesandArticlesofAssociationaswellastheshareholders’resolutions.
TheBoardmaydesignateanyDirector(s)oranyotherperson(s)toundertakeanytaskonitsbehalfandin
suchcasesthesignaturesofanytwoDirectors,togetherwiththeCompanyseal,wouldberequiredtobe
bindingupontheCompany.

 The authority and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1.Determinepolicies,vision,mission,strategies,goalsandoperationaldirectionoftheCompany
aswellasoverseeingtheeffectiveandefficientimplementationbythemanagementteam;

2.MakeimportantdecisionsconcerningtheCompany’sactivitiessuchasbusinesspoliciesand
plans,managementauthority,acquisitionordisposalofassetsandanyotherstatutorytransactions;

3.Considerandendorsethenominationsandappointmentstothemanagementteam,ofqualified
candidateswithsuitableknowledgeandcapabilitiesaswellasvaluableexperience;

4.Maintainanappropriatesystemofriskmanagementwithintheframeworkofthelawaswellas
theCompany’sobjectivesandArticlesofAssociationandbasedonthebestpracticeprinciplesofhonesty,
justificationandprudence;

5.ConsiderandrecommendDirectors’remunerationandannualdividendpayoutfortheapproval
byshareholders’meeting.
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กรรมการ บริหาร

องค์ประกอบของกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1.นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการ

2.นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์

3.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เจ้า	หน้าที่	บริหาร

องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1.นายสมชาย ว่องวิชญกร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

2.นายกิตติ จรัญวาศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

3.น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

4.น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

5.นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย

6.นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

7.น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

8.นายนพดล สุวรรณการีย์กุล ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.นางพรมพร ลำดับพังค์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ 



 ขอบเขต หน้าที่ และ อำนาจ ของ กรรมการ ผู้ จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินงาน

แทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอำนาจดำเนินการ

และมตทิี่ออกโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและให้มีอำนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของบรษิทัและในการ

บริหารกิจการกรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงาน

และการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทและมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจกระทำการ

แทนและผูกพันบริษัทได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ1.เว้นแต่รายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะกระทำได้ต่อเมื่อ
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Executive Committee
 The composition of the Executive Committee is as follows:

Name Position

1.Mr.Sukich Charanvas ManagingDirector
2.Mr.Pon Titipanichayangoon ExecutiveDirectorandManager,AutomobileDepartment
3.Mr.Kittipong Charanvas ExecutiveDirectorandAssistantManagingDirector

Executive Officers 
 The Executive Officers of the Company are listed below:

Name Position

1.Mr.Somchai Wongwichayakorn Manager,MarketingDepartment
2.Mr.Kitti Charanvas AssistantManagingDirectorforMarketing
3.MissSudarat Wiwattanadej Manager,AccountingDepartment
4.MissKanyawanTrisaksuriyan Manager,FinanceDepartment
5.Mrs.Somjai Bunditkitsada Manager,FireDepartment
6.Mr.Wisith Limcharoensuk Manager,MarineCargoandLogisticsDepartment
7.MissPunrada Ayucharoenkul Manager,MiscellaneousDepartment
8.Mr.Nopadol Suwankareekul Manager,InformationTechnologyDepartment
9.Mrs.Promporn Lumdubpang Manager,AdministrativeDepartment

AuthorityandResponsibilitiesoftheManagingDirector:TheManagingDirectoroftheCompanyis
authorizedtoactonbehalfoftheBoardofDirectorsasfollows:

1. ManagingoverallactivitiesinaccordancewiththeCompany’sobjectivesandArticlesof
Associations,delegatedauthority,andresolutionsofBoardmeetings,whilebeinginchargeofallstaffand
employeesandtheoperations.AschiefoftheManagement,theManagingDirectorisresponsibletothe
BoardofDirectors.

2.Settingconditionsofserviceforstaff/employeesaswellasinstitutingordersandregulations
concerningday-to-daymanagementoftheCompanyinlinewithcorporaterules,Boardresolutions,the
labourlawandotherapplicablelaws.

3.Onbusiness/activitiesinvolvingexternalparties,theManagingDirectorandthesignatoryDirectors
areauthorizedtoactonbehalfofandbindupontheCompanywithinthescopeofthedelegatedauthority
specifiedunderparagraph1above.However,anysuchtransactionswheretheManagingDirectororthe
authorizedDirector(s)isaninterestedpartyorconstitutesaconflictofinterestwiththeCompany,canonly
becarriedoutuponapprovalandresolutionofaBoardmeetingattendedonlybyIndependentDirectors.
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ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้นทั้งนี้กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามจะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

4.การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5.การจ้างการบรรจุการแต่งตั้งลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างและให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ

รวมถึงการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงานแต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับ

กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้างบรรจุแต่งตั้งลงโทษทางวินัย

6.บริหารกิจการตามกฎระเบียบวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้และจะมีขึ้นใน

อนาคตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังใน

การบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเต็มที่

คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง

1.นายสมพล ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ

3.นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หนา้ที ่ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมหีนา้ที่ความรบัผดิชอบ

และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บรษิทัมีรายงานทางการเงนิงบการเงนิและกระบวนการเปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง

และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(InternalControl)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal

Audit)ที่เหมาะสมและมีประสทิธผิลพจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเหน็ชอบ

ในการพจิารณาแตง่ตัง้โยกยา้ยเลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในหรอืหนว่ยงานอืน่ใดที่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการ

ตรวจสอบภายในโดยในปี2557ทางบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทเอ.เอ็น.แอคเค้าท์ติ้งส์คอนซัลแตนท์จำกัดทำหน้าที่

เป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้แก่บริษัท

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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Inthisrespect,theManagingDirectorandthesignatoryDirectorsmaydesignateanypersontoundertake
aparticulartaskortransactionontheirbehalf.

4.Ensuringthatanytransactionsoverhisauthorizedlimitmustbesubmittedtotheconsideration
andapprovalofthemeetingoftheBoardaccordingtotheCompany’sArticlesofAssociationorother
applicablelaws.

5.Employing,appointing,promotingandterminatingstaffandemployees,assigningthemtoposts
aswellasincreasingtheirsalaries,andtakingdisciplinarymeasuresagainstthemwhereappropriate.These
donotinclude,however,anystaffmembersoremployeeswhereestablishedrulesspecificallymandate
thatemployment,appointment,assignmentofpostandtakingofdisciplinaryactioninrespectofsuchstaff
areundertheauthorityoftheBoardofDirectors.

6.Managingtheoperationsinaccordancewiththestatutoryrulesandprovisions,i.e.theCivil
andCommercialCode,thelawsgoverningnon-lifeinsurancebusiness,theNon-LifeInsuranceAct,the
PublicLimitedCompaniesActandotherapplicablelawsinforcecurrentlyorinthefuture.Inadditionto
integrityandfairness,theManagingDirectorisrequiredtodischargehisdutieswiththebestofhisability
andprudenceinachievingtheCompany’sestablishedobjectives.



Audit Committee

TheAuditCommitteeiscomposedof:

Name Position

1.Mr.Sompol Chaiyachow ChairmanoftheAuditCommittee
2.Mr.Vorayuth Charoenloet MemberoftheAuditCommittee
3.Mrs.Poodpong Arsingsamanunta MemberoftheAuditCommittee

AuthorityandResponsibilitiesoftheAuditCommittee

TheAuditCommitteeoftheCompanyisresponsibletotheBoardofDirectorsfordischargingthe
followingduties:

1. ToreviewandensuretheadequacyandobjectivityoftheCompany’sfinancialreports,financial
statementsandfinancialdisclosureprocess.

2. ToreviewandensuretheappropriatenessandeffectivenessoftheCompany’ssystemsof
internalcontrolandinternalaudit;andtoassesstheindependenceoftheinternalauditfunctionaswell
asrecommendingtheappointment,transferorterminationoftheheadofinternalauditortheheadof
anyunit/departmentresponsibleforinternalaudit.Infiscal2014,theCompanyengagedA.N.Accounting
ConsultantCompanyLimitedtoconductareviewofitsinternalcontrolsystems.

3. ToreviewcompliancebytheCompanywiththeSecuritiesandExchangeActs,regulationsof
theStockExchangeofThailandandanyotherapplicablelaws;
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4.พจิารณาคดัเลอืกเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเปน็อสิระเพือ่ทำหนา้ที่เปน็ผู้สอบบญัชีของบรษิทัและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย

ปีละ1ครั้งซึ่งในปี2557ทางบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทสอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดทำหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท

5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำปีของบรษิทัซึง่รายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

  ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร

  (Charter)

 8. รายการอืน่ที่เหน็วา่ผู้ถอืหุน้และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3ปี

 กรรมการตรวจสอบ  3ปี

 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการ อิสระ

บรษิทักำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิทัให้ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย1ใน3ของกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี)

เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมการบรษิทัโดยคณุสมบตัิของผู้ที่จะมา

ทำหนา้ที่เปน็กรรมการอสิระพจิารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน

จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสม

อื่นๆ ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินกิจการ
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4. Toconsiderandrecommendtheappointmentofindependentexternalauditorsaswellas
thefixingoftheirremuneration;andtomeetwiththeexternalauditorsatleastonceayear,withoutthe
participationofthemanagementteam.In2014,DIAInternationalAuditingCompanyLimitedwasengaged
toactasauditorsoftheCompany.

5. Toensurecomplianceofrelated-party-transactiondisclosuresandconflict-of-interestdisclosures
withthelawandtheStockExchange’sregulationsinprovidingassurancethatalltransactionsarejustified
andconductedinthebestinterestsoftheCompany;

6. Toreport,intheCompany’sannualreport,theactivitiesoftheAuditCommitteeduringtheyear;
thereportistobesignedoffbytheCommitteeChairmanandshouldincludethefollowinginformationas
aminimum:

 a)Opiniononthesufficiency,objectivityandcredibilityoftheCompany’sfinancialreports;
 b)OpinionontheadequacyoftheCompany’sinternalcontrolsystems;
 c)OpiniononcompliancewiththeSecuritiesandExchangeActs,StockExchange’sregulations

andanyotherrelevantlaws;
 d)Commentsonthesuitabilityoftheauditors;
 e)Opinionabouttransactionswithpotentialconflictofinterest;
 f) NumberofmeetingsheldbytheAuditCommitteeandattendancebyeachCommittee

memberatsuchmeetings;
 g)OverallopinionontheAuditCommittee’sperformanceinaccordancewiththeCommittee

Charter;
 h)Otherinformationconsideredtobeusefultoshareholdersandgeneralinvestorsthatfalls

withinthescopeoftheCommittee’sresponsibilitiesdelegatedbytheBoard.

7. PerformanyothertasksassignedbytheBoardandagreedbytheCommittee.

 TermofappointmentoftheAuditCommittee

 AuditCommitteeChairman: 3years

 AuditCommitteeMember:  3years

 AllDirectorsareeligibleforre-electionattheendoftheirappointment.

Independent Directors 
TheCompany’sArticlesofAssociationstipulatethatatleastthreedirectorsorone-thirdofBoard

membershipshallbeindependent,andthattheindependentdirectorsareappointedtotheBoardbythe
BoardofDirectorsorbythegeneralmeeting(asthecasemaybe).

Basedonthecompanydirectorselectionstandards,thecriteriaforselectinganindependentdirector
shalltakeintoaccountthequalificationsanddisqualificationsofdirectorsprescribedbythePublicLimited
CompaniesAct,securitiesandexchangelawsandotherapplicableregulations.Anindependentdirector
isadirectorwho:isprofessionallyqualified,specializedandexperienced;andcanexerciseindependent
judgementonthedirectionofbusinessoperationsinensuringtheorganization’sgoodgovernanceand
improvedmanagementpractices.Anynominatedpersonwhomeetsallsuchrequirementsshallbeproposed
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ต่างๆเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทนโดยกรรมการ

อิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มี

อำนาจควบคมุบรษิทัผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืของผู้มีอำนาจควบคมุของบรษิทัทัง้ในปจัจบุนัและกอ่นได้รบัการแตง่ตัง้เปน็

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เปน็บดิามารดาคู่สมรส

พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่นผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจ

เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ10ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า2ล้านบาทต่อปีจากบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็น

ผูถ้อืหุน้ที่มีนยัผู้มีอำนาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยทัง้ในปจัจบุนัและกอ่นได้รบัการแตง่ตัง้

เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

7. ไม่เปน็กรรมการที่ได้รบัการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผู้ถอืหุน้

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอยา่งเดยีวกนัหรอืเปน็การแขง่ขนัที่มีนยักบักจิการของบรษิทัหรอืไม่เปน็หุน้สว่น

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือ

ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ1ของจำนวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการที่มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
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totheshareholders’meetingforappointmentascompanydirector.Ifanindependentdirectorstopsbeing
adirectorbeforecompletingthetermofappointment,theBoardofDirectorsmayappointareplacement
memberwhomeetstheaboverequirementstofillthevacancy.Adirectorwhoisappointedinthisway
shallservetheremainingtermofofficeofthevacantdirectorship.

TheBoardofDirectorshasestablishedthequalificationsforanindependentdirectorasfollows.

1. Notholdingmorethan1.0%ofthetotalnumberofvotingsharesoftheCompanyoranyof
itsmajorshareholdersorcontrollingparties.Thenumberofsharesheldshallincludethoseownedbyany
personrelatedtosuchindependentdirector.

2.Notbeinganexecutivedirector,employee,staffmemberoradvisor receiving regular
compensationfrom,oracontrollingpersonoftheCompanyoritsmajorshareholder(s)orcontrolling
party(ies),eithercurrentlyorwithinatleasttwoyearspriortoappointmentasindependentdirector.

3.Notbeingarelation,eitherbybloodorbylaw,ofanydirector,executive,majorshareholder,
controllingparty,personbeingnominatedasdirector,executiveorcontrollingpartyoftheCompany.A
relationshallincludefather,mother,spouse,siblingandchildincludingson-ordaughter-in-law.

4. NothavinganybusinessrelationshipwiththeCompanyoranyofitsmajorshareholdersor
controllingpartiesinsuchawaythatmayinterferewiththeexerciseofhis/herjudgment,andnotbeinga
substantialshareholderoracontrollingpersonofanyperson/partythathasbusinessrelationshipwiththe
Companyoranyofitsmajorshareholdersorcontrollingparties,eithercurrentlyorwithinatleasttwoyears
priortoappointmentasindependentdirector;

5.NotbeinganauditoroftheCompanyoranyofitsmajorshareholdersorcontrollingparties,and
notbeingasubstantialshareholder(owningmorethan10%ofthetotalnumberofvotingshares,including
thoseownedbyanyrelatedperson),acontrollingpartyorapartnerofanauditfirmwhichistheaffiliation
ofanyoftheCompany’sauditors,majorshareholdersorcontrollingparties,eithercurrentlyorwithinatleast
twoyearspriortoappointmentasindependentdirector;

6.Notbeingaproviderofanyprofessionalservices,includinglegalorfinancialadvice,which
receivespaymentsexceedingtwomillionbahtperyearfromtheCompanyorfromanyofitsmajor
shareholdersorcontrollingparties,andnotbeingasubstantialshareholder,acontrollingpartyorapartner
ofsuchprofessionalserviceprovider,eithercurrentlyorwithinatleasttwoyearspriortoappointmentas
independent director;

7.  Not being a director who has been appointed to represent any director of the Company or 
any of its major shareholders 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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เลขานุการ	บริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่28สิงหาคม2551แต่งตั้งนางสมพรรษบุตรทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

บริษัทมีขอบเขตและภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนให้กับตลาดหลักทรัพย์และกลต.

2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 - ทะเบียนกรรมการ

 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

การ	ประชุม	กรรมการ

คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย3 เดือนต่อครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี2557คณะกรรมการมีการประชมุทัง้หมด5ครัง้และได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเปน็ลายลกัษณ์

อกัษรจดัเกบ็รายงานการประชมุที่ผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการพรอ้มให้คณะกรรมการและผู้ที่เกีย่วขอ้งตรวจสอบ

ได้ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

 ราย ชื่อ คณะ กรรมการ ตำแหน่ง เข้า ประชุม / ครั้ง เบี้ย ประชุม บำเหน็จ
   1 2 กรรมการ

1.นายโสภณกล้วยไม้ณอยุธยา ประธานกรรมการ 5/5  80,000 72,000
2.นายสมพลไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  5/5 100,000 48,000
   กรรมการอิสระ 5/5  60,000
3.นางผุดผ่องอาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ  5/5 75,000 48,000
   กรรมการอิสระ 5/5  60,000
4.นายวรยุทธเจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ  5/5 75,000 48,000
   กรรมการอิสระ 5/5  60,000
5.นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร กรรมการบริหาร 5/5  60,000 48,000
6.นายกิตติพงศ์จรัญวาศน์ กรรมการ 5/5  60,000 48,000
7.นายสุกิจจรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการและ   

  เลขานุการคณะกรรมการ 5/5  60,000 48,000
รวม  5 5 690,000 360,000

หมายเหตุ 1 หมายถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 2 หมายถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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Name of Director Position

 No. of meetings 
   attended/No. Meeting Directors’
   ofmeetingsheld allowance fees
   1 2 

1.Mr.SoponKluaymaiNaAyudhya Chairman 5/5  80,000 72,000
2.Mr.SompolChaiyachow AuditCommitteeChairman  5/5 100,000 48,000
   andIndependentDirector 5/5  60,000
3.Mrs.PoodpongArsingsamanuntaAuditCommitteeMember  5/5 75,000 48,000
   andIndependentDirector 5/5  60,000
4.Mr.VorayuthCharoenloet AuditCommitteeMember  5/5 75,000 48,000
   andIndependentDirector 5/5  60,000
5.Mr.PonTitipanichayangoon ExecutiveDirector 5/5  60,000 48,000
6.Mr.KittipongCharanvas Director 5/5  60,000 48,000
7.Mr.SukichCharanvas ManagingDirectorand   
   SecretarytotheBoard 5/5  60,000 48,000

Total  5 5 690,000 360,000

Notes: 1 referstoattendanceatBoardmeetings
 2 referstoattendanceatAuditCommittee’smeetings

Company Secretary 
TheBoardofDirectorsresolved,on28August2008,toappointMrs.SompornRasabutrastheCom-

panySecretarytoberesponsiblefor:

1.SubmittinginformationinregardtotheCompany’sDirectorsandExecutivestotheStockEx-
changeofThailandandtheOfficeoftheSecuritiesandExchangeCommission(SEC);

2. Preparingandmaintainingthefollowingdocuments:
 - RegisterofDirectors;
 -NoticesandminutesofBoardmeetings,andannualreportsoftheCompany;
 -Noticesandminutesofshareholders’meetings;
 -MaintainingthestatementsofbeneficialinterestsmadebyDirectorsorExecutives

Board Meetings
 AmeetingoftheCompany’sBoardofDirectorsisheldonceeveryquarterasaminimumand
everyBoardmeetingmustbeattendedbynotlessthanhalfofthetotalnumberofDirectors.

 In2014,atotaloffiveBoardmeetingswereheld.Theminutesofeachmeeting,dulyadoptedby
theBoard,arekeptforfuturescrutinybyBoardmembersandpartiesconcerned.DetailsofeachDirector’s
attendanceatthemeetingsaregivenbelow.
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การ	กำกับ	ดูแล	กิจการ

การ กำกับ ดูแล กิจการคือระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ

ผู้บริหารพนักงานและผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่ความเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่

ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ทางคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์มากและมีความมุง่มัน่พรอ้มปฏบิตัิหนา้ที่

ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม โดยถือเอา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นที่ตั้ง คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการ

ดำเนนิงานของบรษิทัและควบคมุดแูลฝา่ยบรหิารให้ดำเนนิการตามนโยบายที่กำหนดโดยบรษิทัให้ความสำคญักบัระบบ

การควบคมุภายในอยา่งยิง่เนือ่งจากเปน็กลไกสำคญัในการลดความเสีย่งทางธรุกจิและปกปอ้งทรพัยส์นิของบรษิทัมิให้

สูญหายหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

บรหิารมีการควบคมุดแูลอยา่งเครง่ครดัเพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายและอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์

ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวต่อ

การจัดการสำหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และแนวทางปฏบิตัิที่ดีซึง่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั(คปภ.)และกำหนด

เปน็นโยบายการกำกบัดแูลกจิการที่ดีของบรษิทัเพือ่ความโปรง่ใสและสรา้งความเชือ่มัน่ให้เกดิแก่ผู้ลงทนุและผู้ที่เกีย่วขอ้ง

ทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายทั้งผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่ค้าและ

พนักงานโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถแบ่งออกเป็น5หมวดดังนี้

หมวด	ที่	1	สิทธิ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นถึงหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บุคคลหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ด้วยความเสมอภาค บริษัทให้

สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัทสิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้นผู้ถือหุ้นจะได้

รับข้อมูลขั้นตอนระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาสิทธิลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นสิทธิใน

การเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการผู้สอบ

บัญชีมีสิทธิในการซักถามข้อสงสัยเสนอความคิดเห็นและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย

กำหนดอยู่แล้วในข้อบังคับของบริษัท
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Corporate Governance

 Corporategovernanceisthesystemthatestablishesstructuresandprocessesofcorrelationbetween
theboardofdirectors,executives,employeesandshareholderswiththeaimofachievingcompetitiveness
towards long-termgrowthandshareholdervaluewhiletakingthe interestsofall stakeholders into
account.

 TheBoardofDirectorsoftheCompanyconsistsofqualifiedandexperiencedmemberswhoperform
theirroleswithaccountability,prudenceandintegrityinaccordancewiththeCompany’sobjectivesand
ArticlesofAssociationandwithfirmcommitmenttothebestinterestsofallshareholdersandtheCompany.
TheBoardisresponsiblefordeterminingtheCompany’spoliciesandoperationaldirectionandforoverseeing
theimplementationofsuchpoliciesbythemanagementteam.Weattachparticularimportancetointernal
controlsystemsastheyareavitalmechanismformitigatingbusinessrisks,safeguardingtheCompany’s
propertyagainstlossormisuseandforpreventingfraudandmisconductwithintheorganization.Rigorous
controlsareexercisedbytheBoardandtheManagementinensuringcompliancebyallactivitieswith
applicablelawsandregulations.AnAuditCommitteethatmeetsalltherequirementsoftheStockExchange
ofThailandhasalsobeenestablishedasakeycomponentofgoodgovernancetoensurestreamlined
managementaswellasobjectivityoftheCompany’sfinancialreportingandinternalcontrolsystems.

 TheCompanyhasadheredtothegoodcorporategovernanceprinciplesundertheregulationsof
theStockExchangeofThailandandbestpracticeguidelinesbytheOfficeofInsuranceCommission(OIC).
Basedonthesestandards,wehavesetdownourgoodgovernancepolicyinpromotingtransparency,
buildingconfidenceamonginvestorsandallstakeholdersaswellaspreventingconflictsofinterest.Itis
alsoourcontinuingpolicytoensureequitabletreatmentofshareholdersandstakeholdersforthebest
interestsofallparties,i.e.shareholders,customers,businesspartnersandstaffmembers.Ourgoodcorporate
governanceprinciplesaredescribedunderthefollowingfivesections.


Section 1 : Rights of Shareholders
 TheCompanygivesprioritytogoodcorporategovernanceprincipleconcerningtherightsand
equalityofallshareholders,majorityandminorityaswellasindividualandinstitutional.Weencourage
shareholderinvolvementinvariousaspectsabouttheCompany:allshareholdersareinformedofany
significantchangeswithintheCompany,andareprovidedwithinformationonmeetingproceduresand
agendawithrelevantdocumentsforconsideration;theyareabletoenjoytheirrightstobuy/sell/transfer
shares,toregisterasshareholders,tonominatedirectors,toattendshareholders’meetingsandexercise
theirvotingrightstoappointorremovedirectorsandauditors,toquestionandmakecommentsinsuch
meetings,andtoreceivedividends.Alloftheserepresenttherightsofshareholdersalreadygovernedlegally
undertheCompany’sArticlesofAssociation.
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นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการ

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อ

เหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์และ

เหตผุลของแตล่ะวาระตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการและขอ้มลูอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งไว้ครบถว้นและชดัเจนโดยบรษิทั

ได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ1เดือนไว้บนเว็ปไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆเขา้รว่มประชมุแทนได้โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ที่บรษิทัได้จดัสง่พรอ้มกบั

หนังสือนัดประชุม

4. ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกรายโดยก่อน

เริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ

ในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะซักถามในวาระต่างๆอย่างอิสระ

โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมรวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมใน

ที่ประชมุโดยไม่ได้แจง้ให้ผู้ถอืหุน้ทราบลว่งหนา้ทัง้นี้ในการประชมุผู้ถอืหุน้จะมีกรรมการและผู้บรหิารที่เกีย่วขอ้งเขา้รว่ม

ประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของตนเองซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

6. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวด	ที่	2	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ถือ	หุ้น	อย่าง	เท่า	เทียม	กัน

การ	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะคำนึงถึงความสะดวกของ

ผูถ้อืหุน้บรษิทัได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆให้ผู้ถอืหุน้ทราบลว่งหนา้กอ่น

วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่

ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นแบบหนังสือ

มอบฉันทะพร้อมคำชี้แจงในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นประวัติกรรมการ

แตล่ะคนสำหรบัการพจิารณาวาระการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถงึประวตัิของกรรมการอสิระ

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีเป็นต้นและมีการบันทึกการประชุม

ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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 Inadditiontotheabovebasicstatutoryrights,theCompanyhasadoptedthepracticesthat
promoteandfacilitatetheexerciseofshareholders’rightsasfollows.

1. Publishing,viatheStockExchange,allimportantCompany-relatedinformationusefultothe
shareholdersinaclearandtimelymanner.

2.Ensuringthatallshareholdersreceiveclear,completeandessentialinformationonthedateand
agendaofeachgeneralmeeting,includingobjectives,rationaleandBoard’sopinionforeachitemon
theagenda,aswellasotherrelevantinformation.AllofthesearealsopostedontheCompany’swebsite
approximatelyonemonthbeforedispatchofdocumentstotheshareholders.

3.Anyshareholdersunabletoattendthegeneralmeetinginpersonareentitledtoappointthe
designatedindependentdirectororanyotherpersontoattendthemeetingontheirbehalf,throughone
oftheproxyformsenclosedwiththenoticeofmeeting.

4.Allshareholdersenjoyequalrightsduringtheconductofeverymeeting.Beforethemeeting
starts,theChairofthemeetingwouldexplain,indetail,thevotingandvotecountingprocedures.Foreach
agendaitem,theshareholdersaregiventheopportunitytoraiseviewsandquestionsfreely.TheChairwould
conductthemeetingaccordingtotheorderofbusinessandwouldfollowtheCompany’spolicyofnot
addinganyitemstotheagendawithoutnotifyingtheshareholdersinadvance.Directorsandexecutives
concernedwouldattendeverygeneralmeetingtorespondtothequestionsduringthemeeting.Allissues
discussedatthemeetingarerecordedintheminutesofthemeetingforscrutinybyshareholders.

5.Theagendaitemtoelectdirectorsallowstheshareholderstovoteontheelectionorre-election
ofdirectorsindividually.Allshareholdershavetherighttochoosethesuitableandqualifiedpersonsto
representtheminprotectingtheirrights,whilealsoensuringtrueanddiversifiedrepresentationofthe
shareholders.

6. TheCompanywouldhavetheminutesofeachmeetingdrawnup,givingfullandaccurate
detailsofthemeetingforperusalbyshareholders.

Section 2 : Equitable Treatment of Shareholders

Shareholders’ Meeting
 TheCompanytreatsallshareholdersequallyandtakesaccountofshareholders’conveniencewhen
organizinganygeneralmeeting.Anoticeofmeetingalongwithsupplementaryinformationrelatingto
theagendaissenttotheshareholdersatleastfourteendayspriortothedateofthemeeting.Opinionof
theBoardisprovidedforeachitemontheagenda.Thenoticeisaccompaniedbysupportingdocuments
andinformationsuchasidentificationrequirementsandattendanceprocedures,articlesofassociation
relatingtothemeeting,formsofproxywithvotingindicationandspecificinstructions,andotherimportant
informationsuchasbiodataofindividualdirectors/personsstandingforre-electionorelection,biodataof
independentdirector(s)appointedasshareholders’proxy,particularsofauditors,etc.Acompleterecord
ofproceedingsateverygeneralmeetingisalsokeptforscrutinybyshareholders.
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บริษัทมีหลักปฏิบัติที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่

กำหนดโดยหนว่ยงานราชการที่กำกบัดแูลซึง่กำหนดให้มีการประชมุผู้ถอืหุน้อยา่งนอ้ยปีละ1ครัง้ภายในไม่เกนิ4เดอืน

นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทุกรายและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในปี2557 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น1 ครั้ง โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน2557

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรงุเทพมหานครทัง้นี้ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้บรษิทัได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุเอกสารประกอบการประชมุรายงาน

ประจำปีงบการเงนิและหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ถอืหุน้ทกุรายที่มีรายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ถอืหุน้ณวนัปดิสมดุ

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า14วันก่อนวันประชุมและได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา1เดือนก่อนการประชุม

นอกจากนัน้บรษิทัยงัได้ลงประกาศหนงัสอืพมิพ์แจง้กำหนดวนัเวลาสถานที่และวาระการประชมุกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้

ติดต่อกัน3วัน

หมวด	ที่	3	บทบาท	ของ	ผู้	มี	ส่วน	ได้	เสีย	

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า พนักงาน

และผู้บริหารของบริษัท คู่แข่ง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม ฯ โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ดังนี้

- ผู้ ถือ หุ้น :บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเช่นสิทธิในการเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิในการที่จะได้รับ

ผลตอบแทนอยา่งเปน็ธรรมโดยบรษิทัมุง่มัน่ในการดำเนนิธรุกจิเพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ถอืหุน้ดว้ยผลตอบแทน

ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนได้มาตรฐานโปร่งใสและเชื่อถือได้

- ลูกค้า :บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเสนอกรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมและการบริการที่ดี

ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

อย่างเป็นธรรมรวดเร็วและครบถ้วนเมื่อลูกค้าเกิดความเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

- พนกังาน :บรษิทัมีการปฏบิตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทยีมกนัโดยคำนงึถงึความปลอดภยัและสวสัดภิาพของ

พนักงานเป็นสำคัญโดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีการตรวจสุขภาพประจำปีสวัสดิการเงินกู้ยืมทั่วไป/

ที่อยู่อาศัยสิทธิประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุอีกทั้งมีการกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายแรงงาน

- คู่ ค้า :บริษัทมีการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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 Itisourpracticetoorganizeandconductshareholders’meetingsinaccordancewiththelawand
theguidelinesprescribedbyregulatorybodies.Suchrequirementsarethatatleastonemeetingofthe
shareholdersisheldeachyearwithinfourmonthsoftheendofeveryaccountingyearoftheCompany.
Whenorganizingeachgeneralmeeting,theCompanygivesfullconsiderationtotherightsofevery
shareholderwhohasonevoteforeveryshareheld.

 In2014,oneannualgeneralmeetingoftheshareholderswasheldonApril29,2014atChaophya
ParkHotel,2ndFloor,Rachada1Room,HotelBuilding,RachadapisekRoad,Samsen-Nok,Huaykwang,
Bangkok.Inconveningthemeeting,theCompanysentameetingnoticetogetherwithsupplementary
documents,annualreport,financialstatementsandproxyforms,atleastfourteendaysinadvanceofthe
meeting,toallshareholderswhosenamesappearedontheshareregisteronthedatetheregisterwas
closedforalltransfers.Wealsopostedthemeetingnoticeandallrelevantdocumentsonourwebsiteone
monthinadvance.Moreover,thenoticegivingthedate,time,venueandagendaofthemeetingwas
publishedinthenewspapersforthreeconsecutivedayspriortothedateofthemeeting.

Section 3 : Role of Stakeholders
 TheCompanyrespectstherightsofallitsstakeholders,i.e.customers,membersofthestaffand
theManagement,competitors,businesspartners,shareholdersandsocietyingeneral.Wehavealways
compliedwithapplicablelawsandregulationsinensuringtherightsofeachgroupofourstakeholdersare
fullyprotectedasfollows.

- Shareholders:Weconsiderveryimportanttherightsandequitabletreatmentofallshareholders
whichincludetherighttoattendgeneralmeetingsandtovoteandexpressviewsatsuchmeetingsand
therighttofairreturns.TheCompanyiscommittedtodeliveringmaximumsatisfactiontoallshareholders
throughsteadyandstrongreturns,underourdividendpolicywhichensuresresults-basedpayout.Shareholders
andinvestorscanalsobeassuredofourtransparentdisclosureofcompleteandreliableinformation.

-Customers:TheCompanyhasregardforandadutytoallcustomersbyofferingqualityservice
andinsurancepoliciestosuittheirneedsandprovidingappropriateandreasonably-pricedprotection.
Wealsoensurethatclaimpaymentsarefairlyandpromptlymadetocustomersforanylossordamage
incurredunderthetermsofthepolicy.

-Employees:Weensureequaltreatmentforallstaffbymaintainingsafetystandardsandproviding
employeebenefitssuchasmedicalcare,annualcheck-up,generalandhousingloans,providentfund,
retirementpackages,etc.Companyrulesconcerningpersonnelmanagementhavealsobeenestablished
inlinewiththeprovisionsofthelabourlaw.

-Business partners:TheCompanyhonoursallagreedtermsandcontractualobligationstoits
businesspartners,whileavoidingallthepossibilitiesofconflictofinterest.
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- คู ่แขง่ :บรษิทัปฏบิตัิตามกรอบการแขง่ขนัที่ดีเปน็ธรรมหลกีเลีย่งวธิีการไม่สจุรติเพือ่ทำลายคู่แขง่มุง่เนน้

การแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

- เจ้า หนี้ :บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับเจ้าหนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม : บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริญให้สังคม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ภาค รัฐ :บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน

กำกบัดแูลบรษิทัโดยการตดิตอ่ประสานงานที่เปดิเผยและพรอ้มให้ความรว่มมอืในการให้ขอ้มลูตา่งๆที่หนว่ยงานกำกบั

ดูแลร้องขอเพื่อแสดงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

นโยบาย	การ	ต่อ	ต้าน	คอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยบริษัทตระหนักว่าการทุจริต

คอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็นการกระทำที่สร้างความไม่เป็นธรรมทาง

ธุรกิจ อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม

ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี2556บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน

โดยการเข้าเป็นหนึ่งใน“แนว ร่วม ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ ภาค เอกชน ไทย ใน การ ต่อ ต้าน การ ทุจริต” 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการ

บริหารงานของบริษัทยิ่งขึ้น

โดยทางคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นห้ามกรรมการผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน

ทุกคนไม่ให้เรียกร้องดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ให้การสนับสนุนหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรง

และทางออ้มรวมถงึหา้มเสนอผลประโยชน์เพือ่จงูใจแก่บคุคลอืน่ใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพือ่ให้ได้มาซึง่ประโยชน์ทาง

ธุรกิจของบริษทันอกจากนี้ทางบริษทัยังจัดให้มีการตดิตามและสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านคอร์รปัชัน่

เป็นประจำตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบข้อบังคับและกฎหมายทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆอันเป็นการสนับสนุน

ช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท โดยทางบริษัทได้จัด

ให้มีชอ่งทางสำหรบัพนกังานและผู้ที่มีสว่นเกีย่วขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระทำที่นา่สงสยัซึง่บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูและ

ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยจะคำนึงถึง

ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจะทำการประเมิน

ความเสีย่งและจัดทำเปน็รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการบง่ชี้ความเสี่ยงด้านการ

ทุจริตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยจะพิจารณาจากผลกระทบและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
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-Competitors:TheCompanyadherestotheprincipleoffaircompetitionandavoidsusingdishonest

meanstodamageitscompetitors’reputation.Weonlycompeteonservicequalityandefficiencyforthe

bestinterestsofourcustomers.

-Creditors:Westrictlyhonourallobligationstoourcreditorswhilebuildingarelationshipofmutual

trust.

-Social Responsibility:Wefulfilourdutyofagoodcorporatecitizenbysupportingthoseactivities

thatcontributetothenationandsocialadvancementandbyemphasizinginternalenergy-savingmeasures

andenvironmentalconservation.

-The Public Sector:TheCompanyseekstooperatewithinthelawandmaintaingoodrelationships

withregulatoryagenciesthroughopenliaisonandcommunicationandreadycooperationwithregulators’

requestssoastodemonstratetheorganization’stransparencyandpromotemutualconfidence.

Anti-Corruption Policy
Withemphasisonfairandtransparentconductofbusiness,theCompanyrealizesthatcorruption

posesamajorobstacletosocialandeconomicdevelopment.Thisisbecausecorruptbehaviourscreate

businessunfairnesswhichcoulddentthereputationandstabilityoftheCompany,therebymakingit

unacceptabletosociety.Forthisreason,wehaveintroducedananti-corruptionpolicytobestrictlyfollowed

andcompliedwithbyallDirectors,executives,staffandeverypartyconcerned.In2013,theCompanystated

itsclearintentionbyjoiningthe“Thailand’sPrivateSectorCollectiveActionCoalitionAgainstCorruption”

inexpressingitsdeterminationtofightagainstallformsofcorruptionandinbuildinguptheconfidenceof

allstakeholdersinourmanagementandoperations.

Theanti-corruptionpolicyinstitutedbytheBoardprohibitsallDirectors,executivesandemployees

fromdemanding,engagingin,toleratingorusingone’spositiontosupportanyformofcorruptioneither

directlyorindirectlyandfromofferingunlawfulinducementstoanyperson(s)togainbusinessadvantages

fortheCompany.Wealsoensurethatpolicycomplianceismonitoredandproceduralrulesreviewedona

regularbasisandrealignedtobusinessandstatutorychanges.Anypolicybreachrepresentingsupportor

cooperationforcorruptpracticesisgroundsfordisciplinaryactioninaccordancewiththeCompany’srules.

Channelshavebeensetupforpersonnelandrelevantpartiesforreportingindicationsofanysuspicious

acts.TheCompanyensuresthattheidentityandparticularsoftheinformantandthepersonbeingreported

shallbekeptconfidentialandshallbedisclosedonlyasnecessarybygivingprimeconsiderationtopersonal

safetyandpotentialharmtoallconcerned.

Inaddition,theCompanyplacesimportanceontheriskmanagementprocessbyconducting

riskassessmentsandpresentingriskreportstotheAuditCommitteeonanannualbasis.Thisissothat

corruptionrisksassociatedwiththeoperationscanbeidentifiedbyanalyzingtheimpactandlikelihood

ofriskevents.
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หมวด	ที่	4	การ	เปิด	เผย	ข้อมูล	และ	ความ	โปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน

ตามข้อกำหนดของสำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและโปร่งใสผ่านช่องทาง

ของตลาดหลกัทรพัย์แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำปี(แบบ56-1)และรายงานประจำปีรวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูผา่น

เวบ็ไซต์ของบรษิทัเพือ่ให้ผู้ถอืหุน้และผู้ที่เกีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีมกนัและนา่เชือ่ถอืโดยชอ่งทางการ

ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

รายงาน	ของ	คณะ	กรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษิทัโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงาน

ทางการเงนิและดแูลให้มีการจดัทำรายงานทางการเงนิอยา่งมีคณุภาพและถกูตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชีที่เปน็ที่ยอมรบั

โดยทัว่ไปมีการเปดิเผยขอ้มลูสำคญัของบรษิทัอยา่งโปรง่ใสและเพยีงพอโดยมีฝา่ยบญัชีและ/หรอืผู้สอบบญัชีมาประชมุ

รว่มกนัและนำเสนอรายงานทางการเงนิตอ่คณะกรรมการบรษิทัเปน็ประจำทกุไตรมาสโดยคณะกรรมการบรษิทัจะเปน็

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งงบการเงินดังกล่าว

จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ

ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน จะดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การ	รายงาน	การ	ถือ	ครอง	หุ้น	ของ	คณะ	กรรมการ	และ	เจ้า	หน้าที่	บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหุ้น

ของบรษิทัตอ่สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทัง้นี้เพือ่ปอ้งกนัความขดัแยง้ที่อาจเกดิขึน้

จากการถอืครองหุน้ของบรษิทัและเปน็การเปดิเผยขอ้มลูเพือ่ความโปรง่ใสตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการที่ดีโดยสามารถ

สรุปข้อมูลการถือครองหุ้นของบริษัทได้ดังนี้

คณะ	กรรมการ	บริษัท

 ราย ชื่อ  ตำแหน่ง จำนวน หุ้น จำนวน หุ้น เปลี่ยนแปลง

   ณ 8.4.2557 ณ 5.4.2556 (%)

1.นายโสภณกล้วยไม้ณอยุธยา ประธานกรรมการ - - -

2.นายสมพลไชยเชาวน์ กรรมการอิสระ - - -

3.นายวรยุทธเจริญเลิศ กรรมการอิสระ 100 100 -

4.นางผุดผ่องอาสิงสมานันท์ กรรมการอิสระ - - -

5.นายสุกิจจรัญวาศน์ กรรมการ 831,722 819,422 1.50

6.นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ 65,000 60,000 8.33

7.นายกิตติพงศ์จรัญวาศน์ กรรมการ 345,900 345,500 0.12
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Section 4 : Disclosure and Transparency
Wealwaysensurethatsignificantfinancialandnon-financialinformationoftheCompanyisfully

andaccuratelydisclosedinatimelyandtransparentmannerandthatalldisclosuresarecompliantwith
theSECandSETrequirements.SuchinformationismadeavailablethroughtheStockExchange’spublicity
channels,theAnnualRegistrationStatement(Form56-1)aswellastheCompany’sannualreportand
website,sothatourshareholdersandallpartiesconcernedcanhaveequalaccesstoreliableinformation.
Ourchannelsofinformationdisclosureencompassthefollowing:

Directors’ Report
TheBoardofDirectorsisresponsiblefortheCompany’sfinancialstatements.TheAuditCommittee

reviewsallfinancialreports,overseesthequalityandobjectivityoffinancialreportinginaccordancewith
generallyacceptedaccountingstandards,ensuresadequateandtransparentdisclosureofsignificant
informationoftheCompany,andmeetswiththeAccountingDepartmentand/ortheexternalauditorsto
reviewandpresentthefinancialreportstotheBoardonaquarterlybasis.TheBoardhasoverallresponsibility
forthefinancialstatementsandfinancialinformationpublishedintheannualreport.Thesaidstatements
havebeenpreparedaccordingtorecognizedaccountingstandardsandhavebeendulyauditedbythe
Company’sauditors.Disclosuresoffactual,materialinformation-financialandnon-financial-aremade
inacompleteandconsistentmannerandsuchinformationisalsoadequatelydisclosedinthenotesto
thefinancialstatements.

Declaration of Shareholdings
 TheCompanyhasstipulatedthatallitsDirectorsandExecutiveshaveadutytodeclaretheir
holdingsintheCompanytotheOfficeoftheSecuritiesandExchangeCommission.Theaimistoprevent
anypotentialconflictsofinterestandtoensuregoodgovernanceprinciplesoftransparencyanddisclosure.
ShareholdingsofDirectorsandExecutiveOfficersinthereportingyearwereasfollows:

Board of Directors
   No. of No. of Change
 Name Position shares held shares held (%)
   at 8.4.2014 at 5.4.2013 

1.Mr.SoponKluaymaiNaAyudhya Chairman - - -
2.Mr.SompolChaiyachow IndependentDirector - - -
3.Mr.VorayuthCharoenloet IndependentDirector 100 100 -
4.Mrs.PoodpongArsingsamanunta IndependentDirector - - -
5.Mr.SukichCharanvas Director 831,722 819,422 1.50
6.Mr.PonTitipanichayangoon Director 65,000 60,000 8.33
7.Mr.KittipongCharanvas Director 345,900 345,500 0.12
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เจ้า	หน้าที่	บริหาร

 ราย ชื่อ  ตำแหน่ง จำนวน หุ้น จำนวน หุ้น เปลี่ยนแปลง

   ณ 8.4.2557 ณ 5.4.2556 (%)

1.นายสมชายว่องวิชญกร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - - -

2.นายกิตติจรัญวาศน์ ผู้ช่วยกรรมการ 346,000 346,000 -

 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

3.นายวิสิทธิ์ลิ้มเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายทางทะเลและลอจิสติกส์ 2,000 2,000 -

4.น.ส.สุดารัตน์วิวรรธนะเดช ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 500 500 -

5.น.ส.กัญญวรรณไตรศักดิ์สุริยันต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 500 500 -

6.นางสมใจบัณฑิตกฤษดา ผู้จัดการฝ่ายอัคคีภัย - - -

7.น.ส.ปุณรดาอายุเจริญกูล ผู้จัดการฝ่ายเบ็ดเตล็ด - - -

8.นายนพดลสุวรรณการีย์กุล ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -

9.นางพรมพรลำดับพังค์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ - - -

ความ	สัมพันธ์	กับ	ผู้	ลงทุน

คณะกรรมการบรษิทัให้ความสำคญักบัการเปดิเผยขอ้มลูโดยขอ้มลูที่เปดิเผยจะตอ้งถกูตอ้งครบถว้นและโปรง่ใส

ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงินและข้อมูลทั่วไปเนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ

นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบรษิทัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูที่ตอ้งเปดิเผยตามที่หนว่ยงานที่ควบคมุกำกบัดแูลธรุกจิ

ของบรษิทักำหนดทางคณะกรรมการบรษิทัจงึจดัให้มีหนว่ยงานฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้เพือ่ทำหนา้ที่เปน็ศนูยก์ลางใน

การติดต่อสื่อสารสอบถามข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุนผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียตลอดจน

นักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูลได้ที่

• นาง สม พร รษ บุตร

 โทรศัพท์:0-2276-1024ต่อ207

 E-mail:chrins@cathinet.com, chr_somporn@cathinet.com

นโยบาย	การ	ร้อง	เรียน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีนโยบายการร้องเรียนเนื่องจากการร้องเรียนจะช่วยสะท้อนให้บริษัททราบถึง

ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงานโดยทางคณะกรรมการบริษัทได้จัด

ให้มีช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้สำหรับผู้ร้องเรียน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดจากความ

อ่อนแอของการกำกับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงินที่ผิดปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด การ

ถูกละเมิดสิทธิการข่มขู่การทุจริตหรือมีข้อสงสัยอื่นๆพนักงานผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือ

ข้อร้องเรียนได้ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
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Executive Officers
   No. of No. of Change
 Name Position shares held shares held (%)
   at 8.4.2014 at 5.4.2013 

1.Mr.SomchaiWongwichayakorn Manager,
 MarketingDepartment - - -
2.Mr.KittiCharanvas AssistantManaging
 DirectorforMarketing 346,000 346,000 -
3.Mr.WisithLimcharoensuk Manager,MarineCargo
 andLogisticsDepartment 2,000 2,000 -
4.MissSudaratWiwattanadej Manager,
 AccountingDepartment 500 500 -
5.MissKanyawanTrisaksuriyan Manager,
 FinanceDepartment 500 500 -
6.Mrs.SomjaiBunditkitsada Manager,FireDepartment - - -
7.MissPunradaAyucharoenkul Manager,
 MiscellaneousDepartment - - -
8.Mr.NopadolSuwankareekul Manager,Information
 TechnologyDepartment - - -
9.Mrs.PrompornLumdubpang Manager,
 AdministrativeDepartment - - -

Investor Relations 
TheBoardofDirectorsattachesimportancetothetransparentdisclosureofaccurateandcomplete

information-eitherfinancialornon-financial,asallsuchinformationcaninfluencethedecisionsofinvestors
andstakeholdersoftheCompany.Particularemphasisisalsoplacedonthedisclosuresrequiredbyindustry
regulators.Forthisreason,aninvestorrelationsunithasbeenestablishedbytheBoardtoactasthefocal
pointforcorporatecommunicationandforhandlingenquiriesfrominvestors,shareholders,stakeholdersor
relevantstateanalysts.Investorsandinterestedpartiesarewelcomedtocontactourinvestorrelationsunit
formoreinformationasfollows.

•Mrs.SompornRasabutr
 Telephone:0-2276-1024ext.207
 E-mail:chrins@cathinet.com,chr_somporn@cathinet.com

Complaints Policy
TheBoardofDirectorssupportstheinstitutionofacomplaintspolicy,sincecomplaintscanhelp

revealpossibleanomalieswithintheCompanyandensuretransparencyintheoperations.TheBoardhas
putinplaceanumberofsafeandappropriatechannelsforcomplaintsandgrievances.Anyemployees,
shareholdersorstakeholderswhohavefoundanyirregularitiespossiblycausedbygovernanceweaknesses,
unusualfinancialreporting,violationofrulesorregulations,breachofrights,coercionorfraudorwhohave
otherdoubtscanalwaysreportsuchirregularitiesorfiletheircomplaintsthroughthefollowingchannels.
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• จดหมาย: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เลขานุการบริษัท

  บริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)

  408/1ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ10310

• E-mail:chr_somporn@cathinet.com

• Website:www.charaninsurance.com

โดยทางเลขานกุารบรษิทัจะเปน็ผูร้บัผดิชอบในการสรปุประเดน็ตา่งๆและนำเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อทำการสอบสวน ก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป ซึ่งข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะ

ได้รับความคุ้มครองและเป็นความลับทั้งหมด

หมวด	ที่	5	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	คณะ	กรรมการ	

คณะกรรมการบรษิทัในฐานะตวัแทนของผู้ถอืหุน้มหีนา้ที่กำกบัดแูลการบรหิารจดัการงานของบรษิทัและปฏบิตัิ

หนา้ที่ให้เปน็ไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมติที่ประชมุผู้ถอืหุน้ดว้ยความซือ่สตัย์สจุรติ

และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยรวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน

เรื่องวิสัยทัศน์กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ

ให้เปน็ไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณที่กำหนดไว้อยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั

และผู้ถือหุ้น

บรษิทัได้กำหนดโครงสรา้งการจดัการโดยการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบั

ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการ

จัดการ” 



ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	ผล	ประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนด

นโยบายขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535ภายใน3วันทำการนับจากวันที่ซื้อขายโอนหรือรับโอนรวมทั้งห้ามมิให้

กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลผู้ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทาง

มิชอบ
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• Byletterto :AuditCommitteeChairman/ChiefExecutiveOfficer/CompanySecretary

  CharanInsurancePublicCompanyLimited

   408/1RachadapisekRoad,Samsen-Nok,Huaykwang,Bangkok10310

• Bye-mailto : chr_somporn@cathinet.com

• Viaourwebsite:www.charaninsurance.com

TheCompanySecretaryisresponsibleforsummarizingandpresentinganyissuesarisingtothe
AuditCommitteeforinvestigationbeforefurtherreportingtotheBoardofDirectors.Alldetailsoftheperson
makingthecomplaintandthepartiesconcernedshallbekeptconfidential.

Section 5 : Board Responsibilities
Asrepresentativeoftheshareholders,theBoardofDirectorsisresponsibleforoverseeingtheoverall

managementoftheCompanyandfordischargingitsdutiesinaccordancewiththelaw,theobjectivesand
ArticlesofAssociationoftheCompanyaswellastheshareholders’resolutions.TheBoardfulfilsitsresponsibili-
tieswithhonestyandprudenceinprotectingtheinterestsandrightsofallshareholdersandstakeholders.It
isalsothedutyoftheBoardtodetermineandendorsethecorporatevision,strategies,goals,businessand
financialplansandtoensurethattheestablishedplansareeffectivelyandefficientlyimplementedbythe
ManagementindeliveringmaximumbenefittotheCompanyandallshareholders.

TheCompanyhasamanagementstructurewhichseparatesclearlytherolesanddutiesbetween
theBoardofDirectorsandthemanagementteam.Theirauthorityandresponsibilitiesaredefinedindetail
underthe“OrganizationStructure”section.

Conflict of Interests
TheBoardofDirectorsexercisescarefulcontrolovertransactionsofpossibleconflictofinterestsby

settingdownapprovalpolicyandproceduresforrelatedpartytransactions.TheBoardhasalsoinstituted
policiesandrulestopreventtheuseofinsideinformationforpersonalgainbymanagementmembersand
relatedparties.

AllDirectorsandexecutivesoftheCompany,includingtheirspousesandchildrenunderlegalage,
arerequired,pursuanttoSection59oftheSecuritiesandExchangeAct,B.E.2535,todeclaretheirholdings
intheCompanyoranychangestotheirholdingstotheCompanyandtotheOfficeoftheSecuritiesand
ExchangeCommissionandtheStockExchangeofThailandwithinthreedaysofthedateofacquisition,
sellingortransferofsuchholdings.TheCompany’sdirectors,executivesandunits/departmentsareforbidden
fromdisclosinganyinformationwhichhasnotyetbeenmadepublictooutsideparty(ies)orunauthorized
person(s)topreventmisuseofinsideinformation.
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การ	ดำรง	ตำแหน่ง	กรรมการ	ใน	บริษัท	อื่น	ของ	กรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัมีการกำหนดนโยบายเกีย่วกบัการไปดำรงตำแหนง่กรรมการที่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่โดยแนว

ปฏบิตัิเกีย่วกบัจำนวนบรษิทัจดทะเบยีนที่กรรมการแตล่ะคนจะไปดำรงตำแหนง่กรรมการได้นัน้ทางคณะกรรมการบรษิทั

กำหนดไว้ไม่เกิน3แห่งซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ภาวะ	ผู้นำ	และ	วิสัย	ทัศน์

คณะกรรมการบรษิทัในฐานะตวัแทนของผู้ถอืหุน้มหีนา้ที่กำกบัดแูลการบรหิารจดัการงานของบรษิทัและปฏบิตัิ

หนา้ที่ให้เปน็ไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมติที่ประชมุผู้ถอืหุน้ดว้ยความซือ่สตัย์สจุรติ

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย รวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน

เรื่องวิสัยทัศน์กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ

ให้เปน็ไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณที่กำหนดไว้อยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั

และผู้ถือหุ้น

บรษิทัได้กำหนดโครงสรา้งการจดัการโดยการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบั

ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

จรรยา	บรรณ	ใน	การ	ประกอบ	ธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น โดยบริษัท

ได้กำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำขึ้นเป็น คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทได้วางแผนไว้ รวมถึงเป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ทางบริษัทมุ่งหวังจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารพนักงาน

ทุกระดับชั้นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจพร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมจึงให้มีการติดตามการ

ปฏบิตัิตามคูม่อืจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิเปน็ประจำทกุปีซึง่การปฏบิตัิงานที่ยดึแนวทางตามคูม่อืจรรยาบรรณ

ในการประกอบธรุกจินัน้จะเปน็ประโยชน์ทัง้ตอ่บรษิทัพนกังานและผู้ที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัในทกุๆฝา่ยตลอดจนเปน็การ

ผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงในระยะยาว



การ	ถ่วง	ดุล	ของ	กรรมการ	ที่	ไม่	เป็น	ผู้	บริหาร

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียง

บุคคลเดียว หรือกลุ่มคนเดียว เพื่อช่วยให้บริษัทมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุล

ที่ดีซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน7ท่านดังนี้
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Multiple Directorships
TheBoardofDirectorshasdefinedapolicyconcerningtheholdingofdirectorshipsinotherlisted

companiesbyDirectors.Thepolicyguidelineslimitthenumberofotherdirectorshipsanindividualdirector

mayholdtothree,whichareinlinewiththeregulationoftheStockExchangeofThailand.

Leadership and Vision
Asrepresentativeoftheshareholders,theBoardofDirectorsisresponsibleforoverseeingtheoverall

managementoftheCompanyandforperformingitsdutiesinaccordancewiththelaw,theobjectives

andArticlesofAssociationoftheCompanyaswellastheshareholders’resolutions.TheBoarddischarges

itsresponsibilitieswithhonestyandprudenceinprotectingtheinterestsandrightsofallshareholdersand

stakeholders.ItisalsothedutyoftheBoardtodetermineandendorsetheCompany’svision,strategies,

goals,businessandfinancialplansandtoensurethattheagreedplansareeffectivelyandefficiently

implementedbytheManagementindeliveringmaximumbenefittotheCompanyandtheshareholders.

WithintheorganizationalstructureoftheCompany,thereisaclearseparationofrolesandduties

betweentheBoardofDirectorsandthemanagementteam.Theirauthorityandresponsibilitiesaredescribed

intheOrganizationStructuresection.



Business Ethics 
TheCompanyiscommittedtodevelopingitsbusinesswithhonesty,transparencyandbasedon

ethicsandintegritysoastodeliversustainablevaluetotheorganizationandtheshareholders.Wehavelaid

downguidelinesforethicalconductofbusinessbydrawingupaCodeofBusinessEthicstosetabusinessl

frameworkinlinewiththeCompany’sdefinedgoalsandtoprovideoperationalstandardsandacodeof

bestpracticewehopetoachieve.ItisthereforethedutyoftheDirectors,executives,staffmembersatall

levelsandallconcernedtobeawareof,understandandadherestrictlytotheguidelinesinenablingthe

Companytoachieveitsbusinessobjectiveswhilealsoupholdingitsethicalvalues.Compliancewiththe

Codeismonitoredonayearlybasis,assuchadherencewillnotonlybenefittheCompany,itspersonnel

andallofitsstakeholdersbutwillalsohelpdrivetheorganizationtowardslong-termgrowthandstability.

Balance of Power through Non-Executive Directors 
TheBoardofDirectorshasbeenappointedinsuchawaythatnosinglepersonorgroupofpersons

isallowedtohavesoledecision-makingauthoritytoenableefficientgovernanceandmanagementaswell

asagoodbalanceofpower.Atpresent,theBoardofDirectorscomprisessevenmembersasfollows:
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-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร3ท่าน

-กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร1ท่าน

-กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ3ท่าน(คิดเป็นร้อยละ42.86ของกรรมการทั้งคณะ)

การ	แบ่ง	แยก	หน้าที่	ความ	รับ	ผิด	ชอบ

บรษิทัมีการแบง่แยกอำนาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบในการกำหนดนโยบายการกำกบัดแูลและการบรหิารงาน

ประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการโดยประธานกรรมการจะเปน็ผูน้ำและมีสว่นสำคญัในการตดัสนิใจเรือ่งนโยบายของบรษิทัอนัเปน็ผลมาจากการ

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัที่ได้พจิารณาและกำหนดเปา้หมายทางธรุกจิรว่มกบัฝา่ยจดัการรวมถงึเปน็ผูน้ำการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน

การประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งนี้ประธาน

กรรมการไม่ได้มีสว่นรว่มบรหิารงานประจำแต่จะใหก้ารสนบัสนนุและคำแนะนำในการดำเนนิธรุกจิของฝา่ยจดัการผา่น

ทางกรรมการผู้จัดการในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่า	ตอบแทน	กรรมการ	และ	ผู้	บริหาร	

บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยจะพิจารณา

จากความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ที่ความรบัผดิชอบของกรรมการและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทน

กรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยจะนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

- คา่ตอบแทนผู้บรหิารเปน็ไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีท่างคณะกรรมการบรษิทักำหนดซึง่จะเชือ่มโยง

กับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยจะนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย3เดือนครั้งและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพออย่างน้อย7วันเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
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-3executivedirectors;

-1non-executivedirector;

-3independentdirectorsservingontheAuditCommittee

 (constituting42.86%oftotalBoardmembership)



Separation of Roles
TheCompanyhasaclearseparationbetweenthegovernanceroleandtheroutinemanagement

role.ThepositionsofChairmanoftheBoard,ChairmanoftheExecutiveCommitteeandManagingDirector

arenotheldbythesameperson.LeadingtheBoard,theChairmanplaysanimportantpartinmaking

policydecisionsresultingfromBoardmeetingswherebusinessgoalsareconsideredandsetinconsultation

withtheManagement.TheChairmannotonlyisinchargeoftheefficientandeffectiveconductofall

BoardmeetingsbyencouragingactiveparticipationandindependentopinionsbyeveryDirector,but

alsoactsasthechairpersonofallshareholders’meetings.Althoughnotbeinginvolvedintheday-to-day

management,theChairmanwouldprovidesupportandguidanceontheManagement’srunningofthe

operationsthroughtheManagingDirector,whilethelatterisresponsibleformanagingtheCompanywithin

theframeworkofauthoritydelegatedbytheBoard.



Remuneration of Directors and Executives
TheCompanysetsappropriateremunerationpoliciesforallDirectorsandExecutiveOfficersas

follows:

- Directors’ remuneration:Appropriateremuneration isclearlyandtransparentlydetermined

correspondingtothescopeofDirectors’responsibilitiesandcomparabletothatofindustrypeers.Proposed

remunerationforDirectorsisrequiredtobesubmittedforapprovaltothemeetingoftheshareholders.

- Executives’remunerationisinaccordancewiththepolicyandcriteriasetbytheBoard,which

takeaccountoftheCompany’soperatingresultsandtheperformanceoftheindividualmembers.Proposed

remunerationforexecutivesisrequiredtobesubmittedtotheBoardforapproval.

Board of Directors’ Meetings
AmeetingoftheBoardisheldbytheCompanyonceeveryquarterasaminimum.Aspecial

Boardmeetingmayalsobeconvenedasandwhennecessary.Meetingagendaalongwithsupporting

documentsgivingsufficientinformationforconsiderationissenttoallDirectorsatleastsevendaysin

advanceexceptinexigentcircumstances.EveryBoardmeetingmustbeattendedbynotlessthanhalfof

thetotalnumberofDirectors.
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ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความคดิเหน็ได้อยา่งอสิระโดยในบางวาระอาจมีผู้บรหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุดว้ยเพือ่ให้สารสนเทศรายละเอยีด

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี2557 กรรมการมีการประชุมทั้งหมด5 ครั้ง โดยได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์

อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้

คณะ	อนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา

ดา้นการลงทนุเพือ่ชว่ยพจิารณากลั่นกรองงานดา้นตา่งๆตามหนา้ที่ความรบัผดิชอบที่บรษิทัได้กำหนดไว้โดยสามารถ

ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ“โครงสร้าง การ จัดการ”

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้

ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งพิจารณาผลประกอบการเพื่อกำหนด

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินใจ

การ	พัฒนากร	รม	การ	และ	ผู้	บริหาร

ในดา้นการสง่เสรมิพฒันาความรู้ให้แก่คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัคณะกรรมการและผู้บรหิารได้ให้

ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนา/อบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการหน้าที่ต่างๆหรือเข้าร่วมกิจการ

เพื่อการเพิม่พนูความรู้ตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายซึง่ทางกรรมการบรษิัทได้ผา่นการฝกึอบรม

หลกัสตูรการเปน็กรรมการจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD)ไดแ้ก่หลกัสตูรDirectorsCertification

Program(DCP)หลักสูตรDirectorAccreditationCommitteeProgram(DAP)เป็นต้น

การ	ปฐมนิเทศ	กรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่

เข้าใหม่จะได้รับทราบถึงนโยบายข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัทตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นโครงสร้าง

บริษัท กลยุทธ์องค์กร ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำรง

ตำแหน่งและช่วยให้การตัดสินใจของกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

77

ANNUAL REPORT 2014 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Duringtheconsiderationofitemsofbusiness,theChairman,whochairsthemeeting,wouldallow

allDirectorstoexpresstheirviewsindependently.Seniorexecutivesmayalsojointhediscussionofcertain

itemstoprovideadditionalusefulinformation,astherelevantparty,andtobedirectlyadvisedofanynew

policiessothattheycanbeimplementedpromptlyandefficiently.

In2014,atotaloffiveBoardmeetingswereheld.Theminutesofeachmeetingwhichhavebeen

adoptedbytheBoardarekeptforfuturescrutinybyBoardmembersandpartiesconcerned.

Committees of the Board

TheBoardofDirectorshasestablishedthreecommitteesoftheBoard,i.e.theExecutiveCommittee,

theAuditCommitteeandtheInvestmentCommitteetoassistindischargingdifferentareasofresponsibilities.

DetailsofeachBoardcommitteearesetoutunderthe“OrganizationStructure”sectionofthisreport.

Atpresent,theCompanyhasnotsetuparemunerationcommittee.However,aprocessisin

placefordeterminingremunerationbasedonpracticesofpeercompaniesintheindustryaswellasthe

Company’sfinancialresultsbeforerecommendationsofappropriateremunerationaremadetotheBoard

forconsiderationandendorsement.

Director and Executive Development   

AllourDirectorsandExecutiveOfficersplacesignificanceontraininganddevelopmentbyattending

seminarsandtrainingcoursesbeneficialtotheperformanceoftheirduties,orparticipatingintheactivities

whichallowthemtogainknowledgerelevanttotheirassignedroles.MembersoftheBoardhavereceived

directorshiptrainingfromtheThaiInstituteofDirectors(IOD)includingtheDirectorCertificationProgram

(DCP)andtheDirectorAccreditationProgram(DAP).

Director Induction

AninductionprogrammeisarrangedforeverydirectornewlyappointedtotheBoard.Thenew

directorwouldbebriefedontheCompany’spolicies,rulesandregulationsaswellasotherrelevantinformation

suchascorporatestructureandstrategy,shareholders,performanceandresults.Suchintroductoryinformation

wouldbehelpfulfortheefficientexerciseofthedirector’sresponsibilityandjudgement.
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แผนการ	พัฒนา	และ	สืบทอด	ตำแหน่ง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโดยจัดให้มี

กระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกระบวนการสรรหานั้นจะพิจารณา

จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะความเป็นผู้นำและความมีจริยธรรมเป็นหลัก

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม
บริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และมีการนำหลักปรัชญา“เศรษฐกิจ พอ เพียง”มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติกล่าวคือมีการวาง

กรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ตลอดจนคำนึงถึงการใช้

ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ ทางบริษัทยัง

เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้พนักงาน

บริษัทเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ

โดยบริษัทได้วางนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ดังนี้

1. การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี

 บรษิทัมีการดำเนนิธรุกจิและการบรหิารจดัการในองคก์รอยา่งถกูตอ้งโปรง่ใสไม่ขดัตอ่กฎหมายและระเบยีบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่

ผูถ้อืหุน้และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุรายนอกจากนัน้บรษิทัยงัมีการปฏบิตัิตามนโยบายการกำกบักจิการที่ดีโดยจะคำนงึ

ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นพนักงานชุมชนสังคมคู่ค้าลูกค้าคู่แข่งทางการค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

เป็นหลักซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. การ ประกอบ ธุรกิจ ด้วย ความ เป็น ธรรม

 บรษิทัสง่เสรมิให้มีการดำเนนิงานและการแขง่ขนัทางธรุกจิอยา่งเสรียตุธิรรมพรอ้มทัง้หลกีเลีย่งวธิีการและ

พฤตกิรรมที่ไม่สจุรติที่อาจสง่ผลให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตวัอยา่งเชน่พฤตกิรรมการขม่ขู่หรอืการบบีบงัคบั

พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกการกำหนดราคาสินค้าให้ต่ำกว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่งการวางข้อกำหนดเพื่อบีบบังคับ

คู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาโดยทางบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการ

รับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานรวมถึงมีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ละเมิดกฎและไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น

3. การ เคารพ สิทธิ มนุษย ชน และ การ ปฏิบัติ ต่อ แรงงาน อย่าง เป็น ธรรม

 บริษัทยึดในวัฒนธรรมขององค์กร เคารพในสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค

และเทา่เทยีมกนัเชน่การไม่แบง่แยกหรอืกดีกนัในการจา้งงานการไม่ใช้แรงงานเดก็การเคารพในสทิธิและเสรภีาพของ

พนักงานที่จะรวมกลุ่มเป็นสมาคมและเจรจาต่อรองร่วมการสรรหาและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานเป็นต้นนอกจากนี้
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Succession Planning
TheCompanyrecognizestheimportanceofpreparingpersonneltobesuccessorsbyputtingin

placeaclear,efficient,transparentandaccountableprocessofnomination.Primaryconsiderationisgiven
tothosewithsuitableskills,competence,experience,leadershipskillsandethicalvalues.

Corporate Social Responsibility (CSR)
TheCharanInsurancePublicCompanyLimitedhasconducteditsbusinesswithintheprinciplesof

ethicsandgoodgovernance.Wehavealsoadoptedthe“SufficiencyEconomy”philosophyasguidelines
forourpracticeswhichincludeestablishinganoperationalframeworkbasedonfairnessandrighteousness,
andtakingaccountofthemosteconomicalandefficientuseofresourcesinallourprocesses.Inaddition,
theCompanyappreciatestheimportanceofengaginginsocialandenvironmentalresponsibilityand
promotesethicalandprofessionalstandardsamongitsstaffwhichwillbringaboutsustainabledevelopment
ofthebusinessandofoursocietyandeconomy.Thecorporatesocialresponsibility(CSR)policiesadopted
andimplementedbytheCompanyareasfollows.

1. Good governance

 Weconductandmanageourbusinessinaproper,transparentandlaw-abidingwaywith
disclosuresofmaterialandaccountableinformation,believingthatsuchpracticeswillbuilduptheconfidence
ofallshareholdersandstakeholdersinourorganization.TheCompanyalsopursuesthegoodcorporate
governancepolicybytakingintoprimeconsiderationthepotentialbenefitstoshareholders,staffmembers,
localcommunities,society,partners,customers,competitorsandotherstakeholders-anapproachthat
willleadallpartiestowardssteadygrowthandsustainableeconomicstability.

2.  Fair dealing

 TheCompanypromotesfairdealingandfreecompetition,andavoidsalldishonestmeansand
behavioursthatmaygiverisetoconflictofinterestsuchasintimidation,coercion,favouritism,pricecutting,
orsettingcut-throattermstopressurecompetitors.Wewillneverbeinvolvedinanyactivitieswhichare
inbreachofintellectualpropertyrights.TheCompanyhasapolicyagainstallformsofcorruptpractices
whilepromotingsocialresponsibilitythroughouteverystepoftheoperations.Disciplinaryproceduresarein
placeforthosewhoviolateorfailtocomplywiththeanti-corruptionpolicy.Allactivitiesandoperations
oftheCompanyarewithinthelegalframework.

3. Employee respect and fair treatment

 Keepingtoourcorporateculture,werespecthumanrightsandtreatallstaffequitablyby

ensuringnoemploymentdiscriminationnorchildlabour,respectingemployees’rightandfreedomtoform

astaffassociationandenterintonegotiationwiththeCompany,andbyensuringequalprocessesofstaff

recruitmentandpromotion.Havingregardforemployeebenefitsandsafety,theCompanymaintainsfair



80

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทางบรษิทัยงัคำนงึถงึสทิธิประโยชน์และความปลอดภยัของพนกังานเปน็สำคญัโดยจดัให้มีเงือ่นไขการจา้งงานอปุกรณ์

ความปลอดภัย ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมตามที่พนักงานทุกคนสมควรจะได้รับ รวมถึงมีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

การรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อให้

พนกังานทำงานได้อยา่งมีประสทิธภิาพการพฒันาระบบการทำงานการสง่เสรมิการเรยีนรู้และพฒันาทกัษะในแตล่ะดา้น

ของบคุลากรและบรษิทัยงัจดัให้มีชอ่งทางการรบัรอ้งเรยีนอยา่งเหมาะสมสำหรบัพนกังานที่ได้รบัการปฏบิตัิอยา่งไมเ่ปน็

ธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวรวมถึงมีโอกาสใน

การแสดงศักยภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่

4. ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ ผู้ บริโภค

 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความเป็นสากลได้คุณภาพมาตรฐาน

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน

ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือละไว้ไม่กล่าว

ถึงข้อมูลสำคัญซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด รวมถึงยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งบริษัทจะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ผู้บริโภคทราบก่อนจะดำเนินการทุกครั้งและจะไม่นำข้อมูล

ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ นอกจากจะได้รับความยินยอมจาก

ผู้บริโภคก่อน และบริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของตนภายใต้

กรอบของกฎหมาย และเมื่อพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรมในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล ทางบริษัทจะ

ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที

5. การ ร่วมพัฒนา ชุมชน และ สังคม

 บริษัทได้มีการสำรวจสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัทว่า ได้รับผลกระทบในทางลบจาก

การดำเนินงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้าง

ความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

6. การ ดูแล รักษา สิ่ง แวดล้อม

 บริษัทได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการกำหนด

มาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆขึ้นเช่นการประหยัดไฟในช่วงเวลาพักการใช้บันไดขึ้น-

ลงแทนการใช้ลิฟท์ การนำทรัพยากรที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำ มาตรการแยกขยะก่อนนำไปกำจัด กระบวนการจัดซื้อ

สีเขียวเป็นต้นโดยบริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจและจะได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม

และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
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employmentconditions,propersafetyequipmentandfairsystemsofcompensationandwelfaredeserved

byourpeople.Othermeasuresinclude:improvingtheworkplaceenvironment;avoidinganyfactorsthat

couldcauseunsafeworkingconditions;maintainingthephysicalandmentalwellbeingofemployees;

providingfacilitiestoenablestafftoworkefficiently;enhancingoperationalsystems;promotinglearning

andskilldevelopmentofallpersonnel.Wealsohaveanappropriategrievancechannelforthosewho

feeltheyareunfairlytreated.Suchpracticesareinplacetoensurethatallourstaffmembershavegood

qualityoflifeandgoodwork-lifebalanceaswellastheopportunitiestorealizetheirfullpotential.

4. Responsibility to consumers

 TheCompany’soperationsareaimedatdevelopingproductsandservicesthatmeetthequality

andstandardsexpectedbyconsumersunderfairtermsandwithcomplete,correctinformation.Weavoid

doinganythingthatcouldcauseambiguityordistortionofinformationaboutourproductsandservices

oromissionofsignificantinformationleadingtomisunderstanding.Wealsoattachutmostimportance

tocustomerconfidentialitybyalwaysclarifyingreasonstotheconsumersbeforecollectingtheirpersonal

data.Weneverimproperlydisclosecustomers’confidentialinformationforourowngainorthegainof

others,unlessprioragreementhasbeenobtained.TheCompanyfurtherofferedallconsumerstherightto

verifyinformationandtousetheirowninformationwithinthelegalframework,andintheeventerroneous

orunfaircollectionoruseofinformationisdiscoveredweshalltakeimmediateactiontoremedyit.

5. Community and social development

 TheCompanyhassurveyedthestateofthecommunitiesarounditslocationtofindoutifand

howmuchtheyhavebeennegativelyaffectedbytheoperations.Theinformationdiscoveredenablesus

totakecorrectivestepstopreventanyadverseimpact-directorindirect-thatwemighthaveonthe

communitiesandsociety.

6. Environmental protection

 Asitisofconcerntoustomakethemostefficientuseofresourcesandenergy,wehave

introducedanumberofresource-andenergy-savingmeasures,e.g.switchinglightsoffduringlunch

break,usingstairsinsteadofelevators,reusingresources,sortingwastebeforedisposal,andadoptinggreen

procurementprocess.Wealsopromotesharingofenvironmentalknowledgeamongstaffwithaviewto

increasingandincorporatingsuchenvironmentprotectionawarenessintoourcorporateculture.Furthermore,

theCompanyisconsciousofenvironmentalriskandimpactaswellaspublicsafetyineverystepofthe

operationsandthereforeencouragesallstafftoengageintheconservationofresourcesinandoutside

theorganizationinminimizingourimpactontheenvironmentandincreasingvalueandsustainabilityfor

theorganization.
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7. การ เผย แพร่ นวัตกรรม จาก การ ดำเนิน ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม

 บริษัทมีการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการ

พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจอันจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอก

องค์กร

 8. การ จัด ทำ รายงาน ด้าน สังคม และ สิ่ง แวดล้อม

 บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางCSR โดยบริษัทได้

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)และ

ในรายงานประจำปี(56-2)ของบริษัทเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเป็นเสมือนการช่วยสอบทานให้

บริษัททราบว่าทางบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องCSRอย่างเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและปรับปรุงให้แก่บริษัทในอนาคต
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7. Social innovation promotion

 TheCompanyencouragesthefosteringofaninnovativespiritamongallstaffsoastoopen

upopportunitiesforfurtherdevelopmenttowardsbusinessinnovations,therebyenablingthecultureof

responsibleinnovationtogrowwithinandbeyondtheorganization.

8. Social and environmental reporting

 WeplaceimportanceonthedisclosureofinformationwhichreflectourCSRimplementation

bypublishingourCSRpoliciesandpracticesintheAnnualRegistrationStatement(Form56-1)andthe

annualreport(Form56-2).Thedisclosuresarenotonlyofbenefittoallourstakeholdersbutalsocreate

opportunitiesforthemtotakepartinreviewingtheCompany’sCSRperformanceagainstestablishedgoals

andtoprovidetheirfeedbackforourfuturedevelopmentplans.
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การ	ควบคุม	ภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และ

พนักงานทุกคนจะต้องมีบทบาทร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ภายในซึ่งการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์สำคัญ3ประการคือ

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน บริษัทมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับ

การดำเนินงานให้มีความเหมาะสมมีการดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานรวมถึงมีการป้องกันมิให้ทรัพย์สิน

มีการสิ้นเปลืองสูญเปล่าสูญหายและปลอดภัยจากการทุจริตทุกประเภท

2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน บริษัทได้เล็งเห็นว่าความเชื่อถือได้และความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงนิเปน็สิง่สำคญัตอ่ผู้ใช้ไม่วา่จะเปน็บคุคลภายใน/ภายนอกบรษิทัเนือ่งจากเปน็ขอ้มลูที่ใช้สำหรบัประกอบการ

ตดัสนิใจและวางแผนดำเนนิงานในอนาคตจงึเปน็หนา้ที่ของผู้บรหิารที่ตอ้งทำให้เกดิความเชือ่มัน่วา่รายงานทางการเงนิ

มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบโดยคณะกรรมการผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ

ขึ้นกับทางบริษัท

ทางคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทเพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่5/2557 คณะกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง3 ท่าน ได้ทำการสอบทานประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบรษิทัแลว้จงึมีความเหน็รว่มกนัวา่บรษิทัมีระบบควบคมุภายในที่เพยีงพอเหมาะสมกบัสภาพการดำเนนิงาน

ในปัจจุบัน

รายการ	ระหว่าง	กัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันและหากในอนาคตมีการทำธุรกรรมกับ

กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น

ตอ่ความสมเหตุสมผลของรายการเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัิตอ่ไปโดยคณะกรรมการบรษิทั

จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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Internal Control

TheCompanyisconsciousoftheimportanceofinternalcontrolandoftheneedtoengage
theExecutiveCommitteeaswellasexecutivesateverylevelandallstaffintheprocess,ingainingthe
confidencethatallfunctionsmeetthethreeprincipalobjectivesofinternalcontrol,asfollows:

1. Operationalefficiencyandeffectiveness:TheCompanyseekstomanageresourcesappropriately
andkeepassets/propertyingoodworkingorderaswellassafeguardingagainstwasteofresources,lossof
assetsandallkindsoffraud.

2. Reliabilityoffinancialreports: Werealizethatreliabilityandobjectivityoffinancialreports
areessentialtobothinternalandexternalusers,astheinformationisusedfortheirdecision-makingand
planning.ItisthereforethedutyoftheManagementtoprovideassurancesthatallfinancialreportscontain
complete,accurateandqualityinformation.

3. Regulatorycompliance:TheBoardofDirectorsandallmembersoftheManagementand
staffarerequiredtocomplywithapplicablelawsandregulationsandcompanyrulessoastopreventany
damagetotheorganization.

TheAuditCommitteehasbeenassignedbytheBoardtoexamineandreviewtheCompany’s
internalcontrolsystemswithafocusontheiradequacyandappropriateness.Atitsmeetingno.5/2557
(2014),theBoardofDirectors-includingallthreeDirectorsontheAuditCommittee–agreed,after
reviewingtheinternalcontrolsystems,thatthesystemsinplacewithintheorganizationwereadequate
andappropriatetothecurrentsituation.

Related Party Transactions
Norelatedpartytransactionstookplaceduringtheyearended31December2014.Shouldthere

inthefuturebeanytransactionsbetweentheCompanyanditsdirectors,executivesorrelatedpersons,
theseshallbescrutinizedbytheAuditCommitteewhowillprovideopinionastothejustificationofthe
transactionsforfurtherapprovalbytheBoard,incompliancewiththerelevantregulationsoftheStock
ExchangeofThailand.
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การ	วิเคราะห์	และ	คำ	อธิบาย	ของ	ฝ่าย	จัดการ	
คำ	อธิบาย	และ	การ	วิเคราะห์	ฐานะ	การ	เงิน	และ	ผล	การ	ดำเนิน	งาน

ผล การ ดำเนิน งาน สำหรับ ปี 2557

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557บริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น21.59

ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ1.83ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน19.76ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ

1,081.50โดยรายได้หลักของทางบริษัทแบ่งออกได้เป็น2ส่วนได้แก่

1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี2557 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำนวน270.21

ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556จำนวน20.79ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8.33โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของประกันภัย

ประเภทรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทได้ตั้งเอาไว้ คือ

มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยร้อยละ8.62และเน้นทำการตลาดด้านการประกันภัยรถยนต์นอกจากนี้บริษัทได้

จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจำนวน63.04ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ23.33ของเบี้ยประกันภัยรวมส่วนความเสี่ยงภัยที่

บริษัทรับไว้เองมีจำนวน207.17 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์159.54 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภัย

จำนวน39.94ล้านบาทเบี้ยประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์จำนวน6.22ล้านบาทเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน

0.84ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล0.63ล้านบาทตามลำดับ

2. รายได้จากการลงทุน ในปี2557 ประกอบด้วยดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์

จำนวน22.85ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน4.34ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ15.97ส่วนอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี2557มีอัตราร้อยละ3.50ลดลงจากปี2556ซึ่งมีอัตราร้อยละ4.10การลดลงดังกล่าว

เป็นผลมาจากการขายหลักทรัพย์จำนวน1.72ล้านบาทลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน5.49ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ

76.14ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในระหว่างปี2557เกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศจึงส่ง

ผลให้ดชันีตลาดหลกัทรพัย์เกดิการชะลอตวัและบรษิทัมีการจา่ยคา่สนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในปี2554

ลดลงจงึไม่จำเปน็ตอ้งขายหลกัทรพัย์เพือ่รองรบัการจา่ยคา่สนิไหมทดแทนทำให้กำไรจากการขายหลกัทรพัย์ลดลงจาก

ปี2556

ในส่วนรายจ่ายบริษัทมีรายจ่ายหลักอยู่2ประเภทได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน190.80ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน11.42

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ6.36 ซึ่งในปี2557 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจากการดำเนินงาน

ปกติเป็นจำนวน44.82ล้านบาทโดยมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ23.62ของเบี้ยประกันภัยที่ถือ

เป็นรายได้โดยลดลงจากปี2556ซึ่งมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ25.23

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในปี2557มีจำนวน46.94ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

จำนวน2.18ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ4.45 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูง ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริการตัวแทนนายหน้าและ

ลูกค้าในอนาคต
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Management Discussion and Analysis
Discussion and Analysis of Financial Position 
and Operating Results

Operating Results for 2014
Fortheyearended31December2014,theCharanInsurancePublicCompanyLimitedposteda

netprofitof21.59millionbaht,upby19.76millionbahtor1,081.50%from2013profitof1.83millionbaht.
TheCompany’srevenuefortheyearwasmadeupoftwocomponents,namely:

1. Underwritingincome:Grosspremiumswrittenfromalllinesofbusinessin2014totalled270.21
millionbaht,ariseof20.79millionbahtor8.33%over2013.Theincreasewasmostlyfromautoinsurance,
whichregisteredan8.62%premiumgrowth,correspondingtotheriskmanagementpolicyandtargets
definedbytheCompanyaswellasitsstrategicmarketingofmotorbusiness.Premiumscededduring
theyearwere63.04millionbahtandaccountedfor23.33%ofgrosspremiums.Netpremiumswrittenor
retainedpremiums,amountingto207.17millionbaht,consistedofautopremiums159.54millionbaht,fire
premiums39.94millionbaht,marineandlogisticspremiums6.22millionbaht,miscellaneouspremiums0.84

millionbahtandpersonalaccidentpremiums0.63millionbaht.

2. InvestmentIncomein2014comprisinginterests,dividendsandgainoninvestmentsinsecurities,
amountedto22.85millionbaht,ayear-on-yeardecreaseof4.34millionbahtor15.97%.Returnoninvestment
for2014wentdownto3.50%from4.10%in2013.Thiswasduetothesaleofsecuritiesof1.72millionbaht,
downonthepreviousyearby5.49millionbahtor76.14%,owingtothestagnatingstockmarketcaused
bypoliticaluncertaintiesathomeandoverseasandtothefactthatwithmuchlessclaimstosettleforthe
2011floodstheCompanyhadnoneedtosellitssecuritiestocoverclaimspayments,thusresultingina
smallergainoninvestmentsinsecurites.

Ourexpenditurewasoftwomaincategoriesasfollows:

- Underwritingexpensesamountedto190.80millionbaht,ayear-on-yearincreaseof11.42million

bahtor6.36%.Insuranceclaimsduringtheyearfromnormaloperationstotalled44.82millionbaht.The

ratiooflosstoearnedpremiumswas23.62%,downfromthe2013ratioof25.23%.

- Operatingexpensesforfiscal2014cameto46.94millionbaht,downby2.18millionbahtor4.45%

fromtheprioryear.Thehighestexpenditureitemswerestaff-relatedcostsandotheroperatingexpenses.

ThespendingwaslargelyonITinvestmenttoaccommodatefutureprovisionofservicetocustomers,agents

andbrokers.
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ฐานะ	การ	เงิน

สินทรัพย์

ณวันที่31ธันวาคม2557บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น810.38ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556จำนวน11.15

ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ1.40โดยบรษิทัมีเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ซึง่ประกอบดว้ยหุน้สามญัและหุน้กู้จำนวน279.30

ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556จำนวน41.44ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ17.42ซึ่งบันทึกเป็นมูลค่ายุติธรรมและได้

บนัทกึสว่นเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทนุไว้ในสว่นของผู้ถอืหุน้แลว้จำนวน61.81ลา้นบาทในขณะที่เงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดในปี2557มีจำนวน19.88ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556จำนวน7.83ล้านบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ64.95ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปี2557บริษัทมีเงินในส่วนของเงินฝากสถาบันการเงินและเงินในส่วนเงินให้

กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

ลูก หนี้

ในปี2557บริษัทมีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม27.05ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน1.26ล้านบาทคิดเป็นอัตรา

ร้อยละ4.88โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

 ปี 2557 ปี 2556

 
ระยะ เวลา ค้าง รับ

 จาก ผู้ เอา จาก ตัวแทน จาก การ รับ  จาก ผู้ เอา จาก ตัวแทน จาก การ รับ  

  ประกัน ภัย  และ นาย หน้า  ประกัน ภัย ต่อ รวม  ประกัน ภัย  และ นาย หน้า  ประกัน ภัย ต่อ รวม

    ประกัน ภัย     ประกัน ภัย

1.ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 0.47 20.72 0.57 21.76 0.45 15.19 1.20 16.84

2.ค้างรับไม่เกิน30วัน 0.02 0.25 0.06 0.33 - 2.30 - 2.30

3.ค้างรับ31-60วัน 0.01 0.64 0.06 0.71 - 0.59 - 0.59

4.ค้างรับ61-90วัน - 0.45 - 0.45 0.01 1.74 - 1.75

5.ค้างรับ91วันถึง1ปี - 0.33 - 0.33 - 3.64 - 3.64

6.ค้างรับมากกว่า1ปี - 3.47 - 3.47 - 0.67 - 0.67

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 0.50 25.86 0.69 27.05 0.46 24.13 1.20 25.79

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3.80) - (3.80) - (4.31) - (4.31)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 0.50 22.06 0.69 23.25 0.46 19.82 1.20 21.48

ซึ่งปี2557บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ที่30วันโดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายใน

การเร่งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่งครัดและรัดกุมเพื่อเป็นการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติ

งานและนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีท่างบรษิทัได้วางไว้ในสว่นของคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูบรษิทัได้ตัง้ไว้จำนวน3.80

ล้านบาทซึ่งเป็นการประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญณวันสิ้นปีโดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของ

บริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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Unit:millionbaht

 2014 2013

 
Overdue period

 From From insurance From  From From insurance From 

  the insured  agents & reinsurers Total the insured  agents & reinsurers Total

   brokers    brokers
1.Notdue 0.47 20.72 0.57 21.76 0.45 15.19 1.20 16.84
2.Lessthan30days
 overdue 0.02 0.25 0.06 0.33 - 2.30 - 2.30
3.31-60daysoverdue 0.01 0.64 0.06 0.71 - 0.59 - 0.59
4.61-90daysoverdue - 0.45 - 0.45 0.01 1.74 - 1.75
5.91days-1yearoverdue - 0.33 - 0.33 - 3.64 - 3.64
6.Morethan1yearoverdue - 3.47 - 3.47 - 0.67 - 0.67
Totalpremiumsdue
 anduncollected 0.50 25.86 0.69 27.05 0.46 24.13 1.20 25.79
Allowancefor
 doubtfulaccounts - (3.80) - (3.80) - (4.31) - (4.31)

Netpremiumsdue

 anduncollected 0.50 22.06 0.69 23.25 0.46 19.82 1.20 21.48

Financial Position
Assets

Asat31December2014,theCompanyhadtotalassetsof810.38millionbaht,anincreaseof
11.15millionbahtor1.40%over2013.Investmentsinsecurities,comprisingordinarysharesanddebentures,
totalled279.30millionbaht,upon2013’sby41.44millionbahtor17.42%.Allsecuritieswerecarriedatfair
value,withrevaluationsurplusoninvestmentsof61.81millionbahtdulyrecordedundershareholders’equity.
TheCompany’scashandcashequivalentsfor2014wereupby7.83millionbahtor64.95%to19.88million
baht.ThiswasduetotheincreasesbothintheCompany’sdepositswithfinancialinstitutionsandinits

securedloansandstaffwelfarehomeloans.

Accounts Receivable

Attheendof2014,theCompanyhadpremiumsdueanduncollectedtotalling27.05millionbaht
-anincreaseof1.26millionbahtor4.88%over2013.Anagingscheduleofaccountsreceivableisshown
below.

Theaveragecollectionperiodforpremiumsdueanduncollectedfor2014was30days,asaresult
oftheCompany’scontinuedimplementationofthepolicyonrigorouscreditcontrolaimedatensuringthe
relevantfunctionworktotheoperatingplansandtheriskmanagementpolicy.Atyearend,anallowance
fordoubtfulaccountswasmadefor3.80millionbaht,whichwasbasedonpastcollectionexperienceand
regardedasadequate.
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เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์

หน่วย:ล้านบาท

 ปี 2557 ปี 2556

  ราคา ทุน กำไร ที่   ขาดทุน ที่  มูลค่า  ร้อย ละ ของ เงิน  ราคา ทุน กำไร ที่   ขาดทุน ที่  มูลค่า  ร้อย ละ ของเงิน 

 เงิน ลงทุน เผื่อ ขาย  ยังไม่ เกิด ยังไม่ เกิด ยุติธรรม ลงทุน ใน  ยังไม่ เกิด ยังไม่ เกิด ยุติธรรม  ลงทุนใน

    ขึ้น จริง  ขึ้น จริง   หลัก ทรัพย์ ต่อ  ขึ้น จริง  ขึ้น จริง  หลัก ทรัพย์ต่อ

       สินทรัพย์ รวม      สินทรัพย์ รวม

หลักทรัพย์รัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ         

 หุ้นทุน 41.03 43.64 (8.02) 76.65 9.46 40.76 31.87 (8.23) 64.40 8.06

หลักทรัพย์เอกชน         

 หุ้นทุน 129.67 54.66 (13.02) 171.31 21.14 127.71 42.63 (18.30) 152.04 19.02

รวม 170.70 98.30 (21.04) 247.96 30.60 168.47 74.50 (26.53) 216.44 27.08

หน่วย:ล้านบาท

  ปี 2557 ปี 2556

 เงิน ลงทุน ที่ ถือ จน ครบ กำหนด ราคา ทุน ตัด ร้อย ละ ของ เงิน ลงทุน ใน ราคา ทุน ตัด ร้อย ละ ของ เงิน ลงทุน ใน

  จำหน่าย หลัก ทรัพย์ ต่อ สินทรัพย์ รวม  จำหน่าย หลัก ทรัพย์ ต่อ สินทรัพย์ รวม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

 สลากออมทรัพย์ 1.00 0.12 1.00 0.12

 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ - - 30.00 3.76

หลักทรัพย์เอกชน   

 หุ้นกู้–หุ้นกู้แปลงสภาพ 30.00 3.71 20.00 2.50

 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 319.93 39.48 278.93 34.91

 บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 30.00 3.70 74.00 9.25

 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ใน 0.34 0.04 0.42 0.05

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวม 381.27 47.05 404.35 50.59

ในปี2557บรษิทัลงทนุในหลกัทรพัย์ประกอบดว้ยเงนิลงทนุเผือ่ขายจำนวน247.96ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปกีอ่น

31.47ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ14.53และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดจำนวน381.27ล้านบาท

ลดลงจากปีก่อน23.08ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ5.70
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 2014 2013

 Available-for- Cost Unrealized Unrealized Fair Equity Cost Unrealized Unrealized Fair Equity

 sale investments  gain loss value investment as  gain loss value investment as

       as percentage     percentage

      of total assets     of total assets

Governmentand
stateenterprisesecurities        
 Equityshare 41.03 43.64 (8.02) 76.65 9.46 40.76 31.87 (8.23) 64.40 8.06
Privatesecurities         
 Equityshare 129.67 54.66 (13.02) 171.31 21.14 127.71 42.63 (18.30) 152.04 19.02

Total 170.70 98.30 (21.04) 247.96 30.60 168.47 74.50 (26.53) 216.44 27.08

Unit:millionbaht
  2014 2013
 Held-to- Amortized Equity investment as Amortized Equity investment as
 maturity investments cost percentage of cost percentage of
   total assets  total assets
Governmentandstate
enterprisesecurities
 Premiumsavingsbond 1.00 0.12 1.00 0.12
 Bankdeposits - - 30.00 3.76
Privatesecurities   
 Debenture,convertible
 debenture 30.00 3.71 20.00 2.50
 Bankdeposits 319.93 39.48 278.93 34.91
 Financialinstitution
 certificateofdeposit 30.00 3.70 74.00 9.25
 InvestmentoutsidetheStock
 ExchangeofThailand 0.34 0.04 0.42 0.05
Total 381.27 47.05 404.35 50.59

In2014,theCompany’sinvestmentinsecuritiescomprisedavailable-for-saleinvestmentsof247.96
millionbaht-ayear-on-yearincreaseof31.47millionbahtor14.53%andheld-to-maturityinvestmentsof
381.27millionbaht-a23.08millionbahtor5.70%dropfromthepreviousyear.

Investment in securities
Unit:millionbaht
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สภาพ คล่อง

ในปี2557 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทมีจำนวนลดลงจากปี2556 จำนวน9.82

ล้านบาทขณะที่เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุนในปี2557มีจำนวน23.61ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556จำนวน

25.00ล้านบาทและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทณวันที่31ธันวาคม2557มีจำนวน19.88ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน7.83ล้านบาท

ณวันที่31ธันวาคม2557บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ3.15เท่าเพิ่มขึ้นจากปี2556เท่ากับ2.81

เท่า ซึ่งจำนวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่สามารถนำไปชำระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริษัทได้วางเอาไว้

หนี้ สิน

หนี้สินของบริษัทมีจำนวน232.13 ล้านบาท ลดลง23.55 ล้านบาท จากปี2556 ซึ่งมีหนี้สินรวม255.68

ล้านบาทและในปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0.40เท่าลดลงจากปี2556ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0.47 เท่า โดยหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น

รายได้ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบเงินถือไว้

จากการประกันภัยต่อเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินภาษีเงินได้

รอตัดบัญชีเป็นต้น

ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น578.25ล้านบาทเพิ่มขึ้น34.70ล้านบาทจากปี2556เนื่องจากบริษัท

มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน19.76ล้านบาทและบริษัทมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น23.43

ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ในปี2557มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและปี2557บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน9ล้านบาทขณะที่ปี2556บริษัทจ่าย

เงินปันผลจำนวน18ล้านบาท

เหตุการณ์ ภาย หลัง วัน ที่ ใน งบ การ เงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม60ล้านบาทเป็น120ล้านบาทเพื่อรองรับ

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยจัดสรรเงินปันผลในรูปเงินสดหุ้นละ2.50บาทและจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ10

บาทรวมจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ12.50บาท

ค่า ตอบแทน ของ ผู้ สอบ บัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(auditfee)

 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในรอบปี

บัญชี2557มีจำนวนเงินรวม750,000บาท

2. ค่าบริการอื่น(non–auditfee)

 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นซึ่งได้แก่ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง(RBC)

จำนวน200,000บาท
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Liquidity

Netcashprovidedbycoreactivitiesin2014decreasedyearonyearby9.82millionbaht,while
netcashfrominvestmentactivitiesduring2014was23.61millionbaht,anincreaseof25.00millionbaht
fromtheprioryear.Cashandcashequivalentsasat31December2014addedupto19.88millionbaht,
upby7.83millionbahtfromthe2013total.

Theliquidityratioasat31December2014was3.15times,upfrom2.81timesin2013.Current
assetsavailableweresufficienttocovercurrentliabilitiesandwereinlinewiththeliquidityriskmanagement
policysetbytheCompany.

Liabilities

Totalliabilitiesatyearendamountedto232.13millionbaht,adecreaseof23.55millionbahtfrom
the2013totalof255.68millionbaht.Debt-to-equityratiowentdownyearonyearfrom0.47timesto0.40
times.ThemajorityoftheCompany’sliabilitieswerecomposedofunearnedpremiumreserve,outstanding
claims,provisionforincurredbutnotreported(IBNR)claims,amountswithheldonreinsurancetreaties,
amountsduetoreinsurers,employeebenefitsobligations,anddeferredtaxliabilities.

Shareholders’ Equity

Shareholders’equityatyearendwas578.25millionbaht,upby34.70millionbahtfrom2013.This
wasattributedtoa19.76millionbahtriseinnetprofit,combinedwithanincreaseinrevaluationsurpluson
investmentsof23.43millionbahtasaresultofthegainin2014inthestockexchangeindex.Inaddition,
theCompanypaidout9.0millionbahtindividendsin2014,whereasthedividendpayoutin2013amounted
to18.0millionbaht.

Events after the Reporting Period

TheBoardofDirectorsresolvedtoapprovethattheCompany’sregisteredcapitalbeincreasedby
60.0millionbahtto120.0millionbahttoaccommodatethedistributionofsharedividend.Theproposed
dividendsincludeacashdividendof2.50bahtashareandascripdividend/sharedividendat10.0baht
pershare,makingtotaldividendfortheyearof12.50baht.

Auditors’ Fees

1. Auditfees

 Atotalof750,000bahtwaspaid,asauditfeesforthe2014accountingyear,totheCompany’s
auditors,DIAInternationalAuditingCompanyLimited.

2. Non-auditfees

 TheCompanyalsopaidnon-auditfeesof200,000bahtasfeesforreviewingrisk-basedcapital
(RBC)report(s).
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แนว	โน้ม	และ	กล	ยุทธ์	ใน	ปี	2558

 แนวโนม้ของธรุกจิในปี2558คาดวา่ภาวะเศรษฐกจิในประเทศนา่จะมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้และนา่จะเตบิโต

ได้ดีกว่าปี2557ตามภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยเศรษฐกิจไทยในปี2558คาดว่าน่าจะขยายตัว

ประมาณร้อยละ3.6-4.6อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในช่วงร้อยละ1.7-2.7(ที่มา:สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ส่วนทางด้านสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ และการลงทุนเริ่มมีการ

ปรับตัวเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทางบรษิทัจงึจะเนน้ให้ความสำคญัในการแสวงหากลุม่เปา้หมายที่มีศกัยภาพการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคลอ้ง

ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายทั้งในส่วนของลูกค้าและ

ฝ่ายขาย พร้อมทั้งรักษาการบริการที่ดีทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถด้านตลาดให้มี

ความกว้างขวางมากขึ้นรวมถึงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร

จัดการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท
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Trends and Strategies for 2015
Thecountry’seconomyin2015ispredictedtoimproveandgrowmorestronglythanin2014inline

withtherecoveringglobaleconomy.TheThaieconomyisforecasttoexpandby3.6-4.6%in2015,withan
annualinflationraterangingfrom1.7%to2.7%[Source:MacroeconomicPolicyBureau,FiscalPolicyOffice].
Thedomesticpoliticalsituationisstabilizingwhilepublicandprivateinvestmentisadaptingtowardsthe
ASEANEconomicCommunity.

TheCompanythereforeplanstokeepitsfocusonidentifyinguntappedtargetmarket,developing
productstosuittargetcustomers’needs,developingnewchannelsofdistribution,andrunningconsumer
promotionsandsalespromotion.Wewillcontinuetoofferqualityservicetoourcustomersandbusiness
partnerstoenhanceourmarketability,whilealsoachievinggreatermanagementefficiencyespeciallyin
theareaofriskmanagementinordertomitigatetheimpactofvolatilefactorsontheCompany.



96

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงาน	ของ	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ

ปี2557คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
1. นายสมพลไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธเจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่องอาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุสอบทานงบการเงนิของบรษิทัประจำปี2557รว่มกบัผู้สอบบญัชีของบรษิทั
เรียบร้อยแล้วมีความเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทปี2557ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี2556เพราะบริษัทมีรายได้
จากการรับประกันภัย205.11ล้านบาทเพิ่มขึ้น34.71ล้านบาทคิดเป็น20.37%ในขณะที่ปี2556มีจำนวน170.40
ล้านบาททำให้บริษัทมีผลกำไรจากการรับประกันภัย14.31ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2556เพิ่มขึ้น259.39%

รายได้ของบริษัทแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1รายได้จากการรับประกันภัยรวม205.11ล้านบาทและรายได้
อื่น7.99ล้านบาทส่วนที่2เป็นรายได้จากการลงทุนประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินปันผล22.85ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2556ที่มีจำนวน27.19ล้านบาทลดลง4.34ล้านบาท

ด้านรายจ่าย บริษัทมีรายจ่ายจากการรับประกันภัยรวม143.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี2556 ที่มีจำนวน
130.25ล้านบาทเพิ่มขึ้น13.61ล้านบาทคิดเป็น10.45%รายจ่ายจากการดำเนินงานรวม46.94ล้านบาทลดลง2.18
ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2556ที่มีจำนวน49.12ล้านบาทและยังมีรายจ่ายอื่นจากเงินสมทบ19.17ล้านบาทและภาษี
เงินได้จำนวน4.39ล้านบาทบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี21.59ล้านบาทกำไรต่อหุ้น3.60บาท

ในปี2557คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น5ครั้งร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทดีไอเออินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด โดยมีการพิจารณาระเบียบวาระตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในด้านการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี2557 สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานงานตรวจสอบ
ภายในพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสุวิมลกฤตยาเกียรณ์และ/หรือนางสาวสมจินตนาพลหิรัญรัตน์และ/หรือนางวิไลรัตน์โรจน์
นครินทร์และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์มั่งเจริญจากบริษัทสอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั้นแนลจำกัดเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทต่ออีกวาระรวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทปี2557 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายพบวา่บรษิทัมีการปฏบิตัิตามกฏหมายและขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย์รวมทัง้
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ระบบตรวจสอบภายในระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความสี่ยงที่เหมาะสม
กับธุรกิจทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้องเชื่อถือได้และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
อยา่งเพยีงพองบการเงนิมีการจดัทำถกูตอ้งตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปผลการปฏบิตัิงานของผู้สอบบญัชีภายนอก
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

    
   (นายสมพลไชยเชาวน์)
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Report of the Audit Committee
In2014,theAuditCommitteeoftheCompanywascomposedof:
1. Mr.SompolChaiyachow CommitteeChairman
2.Mr.VorayuthCharoenloet CommitteeMember
3.Mrs.PoodpongArsingsamanunta CommitteeMember

TheAuditCommittee,havingmetwiththeexternalauditorstoreviewtheCompany’sfinancial
statementsfor2014,concludedthatannualresultsfor2014improvedsignificantlyover2013,astheCompany
recordedpremiumincomeofasmuchas205.11millionbahtcomparedto112.69millionbahtintheprevious
yearand,asaresult,reportedanunderwritinglossofonly5.48millionbahtbycomparisonwitha38.38
millionbahtunderwritinglossin2013.

TheCompany’srevenuefor2013consistedoftwoelements.Thefirstwasgrosspremiumswritten
totalling249.41millionbaht,dividedintopremiumsceded60.36millionbaht-or24.20%ofgrosspremiums-
andnetpremiumswritten189.05millionbahtwhichincluded31.87millionbahtunearnedpremiumreserve.
Afteraddingfeeandcommissionincomeof13.22millionbaht,netunderwritingincomecameto170.40
millionbaht.Thesecondelementwasinvestmentincomecomprisinginterests,dividendsandgainon
investmentstotalling27.18millionbaht,ayear-on-yeardecreaseof38.09%.Thefallininvestmentincome
wasattributabletothesluggisheconomyandtheunsettledpoliticalsituationwhichcausedequitiesto
declinedramaticallyinvalueandhenceaconsiderablylowergainmadebytheCompanyfromsaleof
securities.

Asregardsexpenditure,theCompanyreportedunderwritingexpensesof175.87millionbaht,up
from2012by24.80millionbaht.Insuranceclaimsfromnormaloperationstotalled42.98millionbahtand
claimsfromfloodingdecreasedby6.39millionbaht.Theratioofincurredclaimstoearnedpremiumswas
21.47%.Duringtheyear,operatingexpensestotalled58.43millionbaht,whilecommissionsandbrokerages
addedupto37.05millionbaht,andotherunderwritingexpenseswere43.81millionbaht.

Aftertakingawaycontributionsandcorporateincometaxfromtheoperatingprofitof24.97million
baht,theCompanypostedanetprofitof1.83millionbaht,withearningspershareof0.30baht.

Overthecourseof2013,theAuditCommitteeheldatotaloffourmeetingsinconsultationwith
theCompany’sauditors,DIAInternationalAuditingCompanyLimited.Themeetingsconsideredanddealt
withmattersasappropriate,includingtheCompany’scompliancewithsecuritiesandexchangelawsand
adequatedisclosureofinformation.TheCommitteealsoreportedtothemeetingsoftheBoardtheresults
ofitsmeetingsconcerningreviewsofannualandquarterlyfinancialstatementsforfiscal2013.

Inaddition,theCommitteehaskeptunderreviewtheareasoftheCompany’sactivitiesin2013that
fallunderitsremit.Inthisregard,theCommitteehasfoundthatthroughtheyeartheCompanycontinued
tocomplywiththeStockExchange’sregulationsandallapplicablelaws;thatitmadeadequatedisclosure
ofrelatedpartytransactionsandensuredallfinancialstatementswereobjectivelypreparedinaccordance
withgenerallyacceptedaccountingprinciples;andthattheexternalauditorswasabletoproperlyexercise
independenceintheperformanceoftheirauditduties.

     
   SompolChaiyachow
   ChairmanoftheAuditCommittee

In2014,theAuditCommitteeoftheCompanywascomposedof:
1. Mr.SompolChaiyachow CommitteeChairman
2. Mr.VorayuthCharoenloet CommitteeMember
3. Mrs.PoodpongArsingsamanunta CommitteeMember

TheAuditCommittee,havingmetwiththeexternalauditorstoreviewtheCompany’sfinancial
statementsfor2014,concludedthatannualresultsfor2014improvedconsiderablyover2013,aspremium
incomeroseby34.71millionbahtor20.37%to205.11millionbahtcomparedto170.40millionbahtinthe
prioryearand,asaresult,theCompanyreportedanunderwritingprofitof14.31millionbaht–upon
2013by259.39%.

TheCompany’srevenuefortheyearconsistedoftwoelements.Thefirstwasgrosspremiums
writtentotalling205.11millionbaht,andotherincomeof7.99millionbaht. Thesecondelementwas
investmentincomecomprisinginterestsanddividendstotalling22.85millionbaht,downby4.34millionbaht
incomparisonto27.19millionbahtin2013.

Onexpenditure,theCompanyrecordedunderwritingexpensesof143.86millionbaht,anincrease
of13.61millionbahtor10.45%overthepreviousyear’s130.25millionbaht.Operatingexpensestotalled
46.94millionbaht,downby2.18millionbahtfrom2013’stotalof49.12millionbaht.Therewerealsoother
expensesincludingcontributionsof19.17millionbahtandcorporateincometaxof4.39millionbaht.Overall,
theCompanymadeanetprofitof21.59millionbaht,withearningspershareof3.60baht.

During2014,theAuditCommitteeheldatotaloffourmeetingsinconsultationwiththeCompany’s
auditors,DIAInternationalAuditingCompanyLimited.Themeetingsconsideredanddealtwithmatters
asappropriate,includingtheCompany’scompliancewithsecuritiesandexchangelawsandadequate
disclosureofinformation.TheCommitteealsoreportedtothemeetingsoftheBoardtheresultsofits
meetingsconcerningreviewsofannualandquarterlyfinancialstatementsforfiscal2014andreviewsof
internalcontrolandinternalauditfunctions.Moreover,considerationwasgivenbytheCommitteeto
theselectionandappointmentofexternalauditorsandtotheirremunerationsothatrecommendations
couldbemadetotheBoard,forapprovalbythegeneralmeeting,tore-appointMrs.SuvimolKrittayakiern
and/orMissSomjintanaPholhirunratand/orMrs.WilairatRojnakarinand/orMissSupapornMangjitofDIA
InternationalAuditingCompanyLimitedastheCompany’sauditorsforafurtheryearandtoapprovetheir
feesfor2015.

Inaddition,theCommitteehaskeptunderreviewtheareasoftheCompany’sactivitiesin2014
thatfallunderitsremit.Inthisregard,theCommitteehasfoundthatthroughtheyeartheCompany
continuedtocomplywiththeStockExchange’sregulationsandallapplicablelaws.Theinternalaudit,
internalcontrolandriskmanagementsystemswhichwereappropriatetothebusinessprovidedassurances
thatthefinancialinformationwascomplete,accurateandreliable,thattherewasadequatedisclosure
ofrelatedpartytransactions,thatallfinancialstatementswereobjectivelypreparedinaccordancewith
generallyacceptedaccountingprinciples,andthattheexternalauditorswasabletoproperlyexercise
independenceintheperformanceoftheirauditduties.

   SompolChaiyachow
   ChairmanoftheAuditCommitte
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รายงาน	ของ	ผู้	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต

เสนอ	ผู้	ถือ	หุ้น	บริษัท	จรัญ	ประกัน	ภัย	จำกัด	(มหาชน)	

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	ผู้	บริหาร	ต่อ	งบ	การ	เงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	ผู้	สอบ	บัญชี

 ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ขา้พเจา้

ได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีซึง่กำหนดให้ขา้พเจา้ปฏบิตัิตามขอ้กำหนดดา้นจรรยาบรรณรวมถงึ

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ

ผดิพลาดในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่วผู้สอบบญัชีพจิารณาการควบคมุภายในที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัทำและการนำ

เสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามที่ควรของกจิการเพือ่ออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไมใ่ช่เพือ่

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดย

ผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า
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AUDITOR’S REPORT

To The Shareholders of
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

 IhaveauditedtheaccompanyingfinancialstatementsofCHARANINSURANCEPUBLICCOMPANY

LIMITED,whichcomprisethestatementoffinancialpositionasatDecember31,2014,thestatementof

comprehensiveincome,statementofchangesinshareholders’equityandstatementofcashflowsforthe

yearthenended,includingnotesofsummaryofsignificantaccountingpoliciesandotherexplanatory

information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements 
 Managementisresponsibleforthepreparationandfairpresentationofthesefinancialstatementsin

accordancewiththefinancialreportingstandards,andforsuchinternalcontrolasmanagementdetermines

isnecessarytoenablethepreparationoffinancialstatementsthatarefreefrommaterialmisstatement,

whetherduetofraudoferror.

Auditor’s Responsibility
 Myresponsibilityistoexpressanopiniononthesefinancialstatementsbasedonmyaudit.

Iconductedmyauditinaccordancewithstandardsonauditing.Thosestandardsrequirethatwecomply

withethicalrequirementsandplanandperformtheaudittoobtainreasonableassuranceaboutwhether

thefinancialstatementsarefreefrommaterialmisstatement.

 Anauditinvolvesperformingprocedurestoobtainauditevidenceabouttheamountsanddisclosures

inthefinancialstatements.Theproceduresselecteddependontheauditor’sjudgment,includingthe

assessmentoftherisksofmaterialmisstatementofthefinancialstatements,whetherduetofraudorerror.

Inmakingthoseriskassessments,theauditorconsidersinternalcontrolrelevanttotheentity’spreparation

andfairpresentationofthefinancialstatementsinordertodesignauditproceduresthatareappropriate

inthecircumstances,butnotforthepurposeofexpressinganopinionontheeffectivenessoftheentity’

sinternalcontrol.Anauditalsoincludeevaluatingtheappropriatenessofaccountingpoliciesusedand

thereasonablenessofaccountingestimatesmadebymanagement,aswellasevaluatingtheoverall

presentationofthefinancialstatements.

 IbelievethattheauditevidenceIhaveobtainedissufficientandappropriatetoprovideabasis

formyauditopinion.
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ความ	เห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)ณวันที่31

ธันวาคมพ.ศ.2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระ

สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



  บริษัทสอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

  (นางสาวสมจินตนาพลหิรัญรัตน์)

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน5599

วันที่20กุมภาพันธ์2558
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Opinion

 Inmyopinion,thefinancialstatementspresentfairly,inallmaterialrespects,thefinancialposition

ofCHARANINSURANCEPUBLICCOMPANYLIMITEDasatDecember31,2014,itsfinancialperformanceand

cashflowsfortheyearthenendedinaccordancewiththefinancialreportingstandards.

  DIAInternationalAuditCo.,Ltd.

  (Mrs.SomjintanaPholhirunrat)

  C.P.A.(Thailand)

  RegistrationNo.5599

February20,2015
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บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

งบ	แสดง	ฐานะ	การ	เงิน

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

สินทรัพย์     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 19,883,444.37 12,053,901.68 24,366,109.82

 รายได้จากการลงทุนค้างรับ  3,663,416.87 4,089,881.32 1,465,252.53

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 5 23,249,601.38 21,475,934.35 19,268,927.71

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 6 54,787,960.90 60,770,020.45 98,900,108.16

 สินทรัพย์ลงทุน    

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์    

   เงินลงทุนเผื่อขาย 7 247,956,894.16 216,437,561.46 245,086,247.20

   เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 7 380,930,000.00 403,930,000.00 406,430,000.00

   เงินลงทุนทั่วไป 7 341,060.00 416,060.00 416,060.00

   รวม  629,227,954.16  620,783,621.46  651,932,307.20 

 เงินให้กู้ยืม 8 11,117,170.98 12,616,798.99 5,518,025.58

 ทรัพย์สินรอการขาย  119,000.00 119,000.00 119,000.00

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 9 50,093,730.65 53,257,916.85 56,106,062.59

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10 204,888.40 199,687.03 310,287.03

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17 9,035,383.49 8,540,584.85 14,177,671.10

 สินทรัพย์อื่น  8,999,294.00 5,321,255.01 3,944,321.18

   รวม สินทรัพย์   810,381,845.20  799,228,601.99  876,108,072.90 
     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ

 (นายสุกิจจรัญวาศน์นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร) 
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2014

     
     (Unit:Baht)

 Note December 31, 2014 December 31, 2013 January 1,2013

ASSETS     

 Cashandcashequivalents 4 19,883,444.37 12,053,901.68 24,366,109.82

 Accruedinvestmentincome  3,663,416.87 4,089,881.32 1,465,252.53

 Premiumdueanduncollected 5 23,249,601.38 21,475,934.35 19,268,927.71

 Reinsuranceassets 6 54,787,960.90 60,770,020.45 98,900,108.16

  Investmentproperties

   Investmentsinsecurities    

   Availableforsales 7 247,956,894.16 216,437,561.46 245,086,247.20

   Held-to-maturityinvestment 7 380,930,000.00 403,930,000.00 406,430,000.00

   Generalinvestment 7 341,060.00 416,060.00 416,060.00

    Total  629,227,954.16  620,783,621.46  651,932,307.20

 Loans 8 11,117,170.98 12,616,798.99 5,518,025.58

 Propertyheldforsale-net  119,000.00 119,000.00 119,000.00

 Property,plantandequipment 9 50,093,730.65 53,257,916.85 56,106,062.59

 Intangibleassets 10 204,888.40 199,687.03 310,287.03

 Deferredtaxassets 17 9,035,383.49 8,540,584.85 14,177,671.10

 Otherassets  8,999,294.00 5,321,255.01 3,944,321.18

   TOTAL ASSETS  810,381,845.20  799,228,601.99  876,108,072.90

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

 (Sign)....................................................................................................Director

 (Mr.SukichCharanvasMr.PonTitipanichayangoon)
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

งบ	แสดง	ฐานะ	การ	เงิน	(ต่อ)

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 31ธันวาคม2557 31ธันวาคม2556 1มกราคม2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 11 16,071,149.32 12,210,284.77 20,160,889.05

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย    

  สำรองค่าสินไหมทดแทนและ 12 33,038,769.42 87,497,384.91 151,795,712.60

   ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

 สำรองเบี้ยประกันภัย 13 132,823,863.48 114,920,732.81 77,400,451.45

 ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า  6,980,593.27 6,986,404.91 4,185,723.37

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15 11,506,093.00 9,046,412.00 9,543,228.00

 เงินเบิกเกินบัญชี 14 - 2,019,580.68 -

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17 15,452,035.83 9,593,472.09 15,925,402.94

 หนี้สินอื่น  16,256,818.13 13,408,669.53 11,607,352.55

  รวมหนี้สิน   232,129,322.45 255,682,941.70 290,618,759.96 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ

 (นายสุกิจจรัญวาศน์นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร) 
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LIABILITIESANDSHAREHOLDERS’EQUITY   

 Duetoreinsurers 11 16,071,149.32 12,210,284.77 20,160,889.05

 Insurancecontractliabilities    

  Lossreservesandoutstandingclaims 12 33,038,769.42 87,497,384.91 151,795,712.60

 Premiumreserve 13 132,823,863.48 114,920,732.81 77,400,451.45

 Unearnedrevenue  6,980,593.27 6,986,404.91 4,185,723.37

 Employeebenefitobligations 15 11,506,093.00 9,046,412.00 9,543,228.00

 Bankoverdrafts 14 - 2,019,580.68 -

 Deferredtaxliabilities 17 15,452,035.83 9,593,472.09 15,925,402.94

 Othersliabilities  16,256,818.13 13,408,669.53 11,607,352.55

  TOTAL LIABILITIES  232,129,322.45 255,682,941.70 290,618,759.96

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2014

     
     (Unit:Baht)

 Note December 31, 2014 December 31, 2013 January 1,2013

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

 (Sign)....................................................................................................Director

 (Mr.SukichCharanvasMr.PonTitipanichayangoon)
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

งบ	แสดง	ฐานะ	การ	เงิน	(ต่อ)

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย:บาท)
  31ธันวาคม2557 31ธันวาคม2556 1มกราคม2556

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ   

ส่วนของเจ้าของ    

  ทุนเรือนหุ้น    

   ทุนจดทะเบียน    

    หุ้นสามัญ6,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ10.00บาท 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

   ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว    

    หุ้นสามัญ6,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ10.00บาท 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  192,444,379.42 181,171,771.92 197,787,701.18

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  61,808,143.33 38,373,888.37 63,701,611.76

    รวมส่วนของเจ้าของ  578,252,522.75 543,545,660.29 585,489,312.94

     รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  810,381,845.20 799,228,601.99 876,108,072.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ

 (นายสุกิจจรัญวาศน์นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร) 
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LIABILITIESANDSHAREHOLDERS’EQUITY   

 Shareholders’equity    

  Sharecapital    

   Registeredcapital    

    6,000,000ordinarysharesofBaht10.00each 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

Issuedandpaid-upsharecapital    

    6,000,000ordinarysharesofBaht10.00each 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

 Premiumonsharecapital  258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00

Retainedearnings    

  Appropriated    

   Statutoryreserve  6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

  Unappropriated  192,444,379.42 181,171,771.92 197,787,701.18

Othercomponentsofequity  61,808,143.33 38,373,888.37 63,701,611.76

    TOTALSHAREHOLDERS’EQUITY  578,252,522.75 543,545,660.29 585,489,312.94

    TOTALLIABILITIESANDSHAREHOLDERS’EQUITY 810,381,845.20 799,228,601.99 876,108,072.90

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2014

     
     (Unit:Baht)

 Note December 31, 2014 December 31, 2013 January 1,2013

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

 (Sign)....................................................................................................Director

 (Mr.SukichCharanvasMr.PonTitipanichayangoon)
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

งบ	กำไร	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จ

สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557
  
 (หน่วย:บาท)
  หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการรับประกันภัย
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 18 189,762,756.91 157,176,825.56
 รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ  15,346,485.42 13,221,036.38
รวมรายได้จากการรับประกันภัย  205,109,242.33 170,397,861.94
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย   
 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 44,825,196.74 39,664,929.98
 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ  40,928,980.49 37,053,276.49
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  58,106,200.82 53,536,192.60
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  46,937,475.58 49,122,180.90
 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  190,797,853.63 179,376,579.97
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย  14,311,388.70 (8,978,718.03)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  21,130,224.13 19,977,723.74
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน  1,717,794.00 7,212,932.25
รายได้อื่น  7,992,689.50 6,757,988.89
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน  45,152,096.33 24,969,926.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ

 (นายสุกิจจรัญวาศน์นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร) 
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014

  
 (Unit:Baht)
  Note 2014 2013

Underwritingincome
 Netpremiumearned 18 189,762,756.91 157,176,825.56
 Feeandcommissionincome  15,346,485.42 13,221,036.38
Totalunderwritingincome  205,109,242.33 170,397,861.94
Underwritingexpenses   
 Insuranceclaimsandlossadjustmentexpenses  44,825,196.74 39,664,929.98
  Commissionsandbrokerages  40,928,980.49 37,053,276.49
 Otherunderwritingexpenses  58,106,200.82 53,536,192.60
 Operatingexpenses  46,937,475.58 49,122,180.90
 Totalunderwritingexpenses  190,797,853.63 179,376,579.97
Gain(Loss)onunderwriting  14,311,388.70 (8,978,718.03)
Incomeoninvestments-net  21,130,224.13 19,977,723.74
Gain(Loss)oninvestment  1,717,794.00 7,212,932.25
Otherincome  7,992,689.50 6,757,988.89
Profit(Loss)fromoperation  45,152,096.33 24,969,926.85

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

 (Sign)....................................................................................................Director

 (Mr.SukichCharanvasMr.PonTitipanichayangoon)



110

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  735,223.63 688,099.88
 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย  612,198.51 570,147.21
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  17,826,941.38 16,136,887.40
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  25,977,732.81 7,574,792.36
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 17 4,391,945.31 5,747,813.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด  21,585,787.50 1,826,979.04
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น   
 ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,641,475.00) (553,635.37)
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 328,295.00 110,727.07
 ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(1,313,180.00) (442,908.30)
  -สุทธิจากภาษี
 ผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 29,292,818.70 (31,659,654.24)
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (5,858,563.74) 6,331,930.85
 ผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 23,434,254.96 (25,327,723.39)
  -สุทธิจากภาษี
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดสุทธิจากภาษี  22,121,074.96 (25,770,631.69)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด  43,706,862.46 (23,943,652.65)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   
 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  3.60 0.30
จำนวนหุ้นสามัญ  6,000,000.00 6,000,000.00

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

งบ	กำไร	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จ	(ต่อ)

สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557
  
 (หน่วย:บาท)
  หมายเหตุ 2557 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ

 (นายสุกิจจรัญวาศน์นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร) 
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ContributiontoOfficeofInsuranceCommission  735,223.63 688,099.88
ContributiontoNon-lifeguaranteefund  612,198.51 570,147.21
ContributiontoRoadvictimsprotectionfund  17,826,941.38 16,136,887.40
Profit(Loss)beforecorporateincometax  25,977,732.81 7,574,792.36
Corporateincometax 17 4,391,945.31 5,747,813.32
Profit(Loss)fortheperiod  21,585,787.50 1,826,979.04
Othercomprehensiveincome(expenses)   
 Actuarialgainondefinedemployeebenefitplan  (1,641,475.00) (553,635.37)
 Incometaxrelatingtoothercomprehensiveincome  328,295.00 110,727.07
 Actuarialgainondefinedemployeebenefitplan-netoftax (1,313,180.00) (442,908.30)
 Fairvaluechangesonavailable-for-saleinvestments  29,292,818.70 (31,659,654.24)
 Incometaxrelatingtocomponentof  (5,858,563.74) 6,331,930.85
  othercomprehensiveincome
 Othercomprehensiveincome(expenses)  23,434,254.96 (25,327,723.39)
  fortheperiod,netoftax
 Othercomprehensiveincome(expenses)  22,121,074.96 (25,770,631.69)
  fortheperiod,netoftax
Totalcomprehensiveincome(expenses)fortheperiod  43,706,862.46 (23,943,652.65)
BasicEarningspershare   
 Netprofit(loss)  3.60 0.30
 Numberofcommonshare  6,000,000.00 6,000,000.00

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014

  
 (Unit:Baht)
  Note 2014 2013

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

 (Sign)....................................................................................................Director

 (Mr.SukichCharanvasMr.PonTitipanichayangoon)
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บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

งบ	กระแส	เงินสด

สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557
  

 (หน่วย:บาท)

 2557 2556

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน  

 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 244,137,147.56 227,925,053.63

 เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (32,412,412.35) (39,793,499.55)

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (90,270,744.57) (64,587,100.77)

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (5,014,828.09) (5,003,131.09)

 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (25,643,725.94) (23,813,362.89)

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (58,106,200.82) (53,536,192.60)

 ดอกเบี้ยรับ 14,218,242.67 12,003,151.37

 เงินปันผลรับ 7,206,325.91 5,349,943.58

 รายได้อื่น 7,992,689.50 6,757,988.89

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (62,220,218.47) (60,239,101.05)

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (4,643,511.67) 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (4,757,236.27) 5,063,749.52

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน  

 กระแสเงินสดได้มา  

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 15,327,114.00 20,357,542.25

 เงินให้กู้ยืม 2,839,628.01 1,421,226.59

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 18,166,742.01 21,778,768.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ

 (นายสุกิจจรัญวาศน์นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร) 
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014 

  

 (Unit:Baht)

 2014 2013

CASHFLOWSFROMOPERATINGACTIVITIES  

 Netdirectpremiumwritten 244,137,147.56 227,925,053.63

 Cashpaidforreinsurance (32,412,412.35) (39,793,499.55)

 Lossesincurredofdirectinsurance (90,270,744.57) (64,587,100.77)

 Lossadjustmentexpensesofdirectinsurance (5,014,828.09) (5,003,131.09)

 Commissionsandbrokerages (25,643,725.94) (23,813,362.89)

 Otherunderwritingexpenses (58,106,200.82) (53,536,192.60)

 Interestincome 14,218,242.67 12,003,151.37

 Dividend 7,206,325.91 5,349,943.58

 Otherincome 7,992,689.50 6,757,988.89

 Operatingexpenses (62,220,218.47) (60,239,101.05)

 Corporateincometax (4,643,511.67) 0.00

NETCASHPROVIDEDBY(USEIN)OPERATINGACTIVITIES (4,757,236.27) 5,063,749.52

CASHFLOWSFROMINVESTINGACTIVITIES  

 Cashflowsprovidedby  

 Investmentsinsecurities 15,327,114.00 20,357,542.25

 Collateralizedloans 2,839,628.01 1,421,226.59

  NETCASHPROVIDEDBYINVESTINGACTIVITIES 18,166,742.01 21,778,768.84

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

 (Sign)....................................................................................................Director

 (Mr.SukichCharanvasMr.PonTitipanichayangoon)
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บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

งบ	กระแส	เงินสด	(ต่อ)

สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557
   

(หน่วย:บาท)

 2557 2556

 กระแสเงินสดใช้ไป  

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (35,628,714.00) (11,155,578.50)

  เงินให้กู้ยืม (1,340,000.00) (8,520,000.00)

  เงินฝากสถาบันการเงิน 43,000,000.00 (2,500,000.00)

  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (459,168.37) (998,728.68)

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (132,500.00) 0.00

   เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 5,439,617.63 (23,174,307.18)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 23,606,359.64 (1,395,538.34)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (2,019,580.68) 2,019,580.68

 เงินปันผลจ่าย (9,000,000.00) (18,000,000.00)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (11,019,580.68) (15,980,419.32)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 7,829,542.69 (12,312,208.14)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 12,053,901.68 24,366,109.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 19,883,444.37 12,053,901.68

    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:-  

  รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557และ2556

 - ผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

  (สุทธิจากภาษีเงินได้) 23,434,254.96 (25,327,723.39)

 - ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  (สุทธิจากภาษีเงินได้) (1,313,180.00) (442,908.30)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ

 (นายสุกิจจรัญวาศน์นายพนธ์ฐิติพานิชยางกูร) 
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014 

   

(Unit:Baht)

 2014 2013

 Cashflowsusedin   

  Investmentsinsecurities (35,628,714.00) (11,155,578.50)

  Loan (1,340,000.00) (8,520,000.00)

  Depositsatfinancialinstitutions 43,000,000.00 (2,500,000.00)

  Property,plantandequipment (459,168.37) (998,728.68)

  Intangibleassets (132,500.00) 0.00

   NETCASHUSEDININVESTINGACTIVITIES 5,439,617.63 (23,174,307.18)

NETCASHPROVIDEDBY(USEDIN)INVESTINGACTIVITIES 23,606,359.64 (1,395,538.34)

NETCASHPROVIDEDBY(USEDIN)FINANCINGACTIVITIES

 Bankoverdrafts (2,019,580.68) 2,019,580.68

 Dividend (9,000,000.00) (18,000,000.00)

NETCASHPROVIDEDBY(USEDIN)FINANCINGACTIVITIES (11,019,580.68) (15,980,419.32)

NETINCREASE(DECREASE)INCASHANDCASHEQUIVALENTS 7,829,542.69 (12,312,208.14)

CASHANDCASHEQUIVALENTSASATTHEBEGINNING 12,053,901.68 24,366,109.82

 OFTHEPERIOD

CASHANDCASHEQUIVALENTSASATTHEENDOFTHEPERIOD 19,883,444.37 12,053,901.68

    

Additionaldisclosureofcashflowsinformation:   

 Non-cashtransactionforyearsendedDecember31,2014and2013

 - Gain(loss)onchangesinvalueofavailable-for-saleinvestments 

  (netofincometax) 23,434,254.96 (25,327,723.39)

 - Actuarialgain(loss)ondefinedemployeebenefitplan

  (netofincometax) (1,313,180.00) (442,908.30)

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

 (Sign)....................................................................................................Director

 (Mr.SukichCharanvasMr.PonTitipanichayangoon)
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หมายเหตุ	ประกอบ	งบ	การ	เงิน
สำหรับ	ปี	สิ้น	สุด	วัน	ที่	31	ธันวาคม	2557
    

1.	ข้อมูล	ทั่วไป
 (ก) สถานะทางกฎหมาย

  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่15 มีนาคม2537

ทะเบียนบมจ.เลขที่0107537000807บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักคือการรับประกันวินาศภัย

 (ข) บริษัทมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่408/1ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

2.	หลัก	เกณฑ์	ใน	การ	จัด	ทำ	งบ	การ	เงิน
 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

พ.ศ.2547 และข้อกำหนดโดยสำนักงานประกาศคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและ

นำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535และกำหนดในประกาศ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่27พฤษภาคม2553

  งบการเงนิของบรษิทัฯจดัทำขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององค์ประกอบของรายการใน

งบการเงินยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด

  สภาวิชาชพีฯได้ออกมาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการตคีวามมาตรฐานการบญัชี

และการตคีวามมาตรฐานรายงานทางการเงนิซึง่มีผลบงัคบัใช้สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่1มกราคม

2557ตามรายละเอียดดังนี้

  เรื่อง

มาตรฐาน การ บัญชี

 ฉบับที่1(ปรับปรุง2555) การนำเสนองบการเงิน

 ฉบับที่7(ปรับปรุง2555) งบกระแสเงินสด

 ฉบับที่12(ปรับปรุง2555) ภาษีเงินได้

 ฉบับที่17(ปรับปรุง2555) สัญญาเช่า

 ฉบับที่18(ปรับปรุง2555) รายได้

 ฉบับที่19(ปรับปรุง2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ฉบับที่21(ปรับปรุง2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ฉบับที่24(ปรับปรุง2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ฉบับที่28(ปรับปรุง2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ฉบับที่31(ปรับปรุง2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
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CONDENSED NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2014
    

1. GENERAL INFORMATION 
 (a) Legalstatus
  CHARANINSURANCEPUBLICCOMPANYLIMITED(“theCompany”)wasincorporatedasapublic
limitedcompanyonMarch15,1994,RegistrationNo.BorMorJor.0107537000807.TheCompany’sprincipal
activityistheprovisionofnon-lifeinsurance.
 (b) Registeredaddress
  Theofficeislocatedon408/1RatchadapisekRoad,Samsennok,Huay-kwang,Bangkok.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION
  Preparationoffinancialstatements
 2.1 Thesefinancialstatementshavebeenpreparedinaccordancewithaccountingstandards
enunciatedundertheAccountingProfessionActB.E.2547andapplicablewithrulesandregulationsofthe
SecuritiesandExchangeCommissionThailandpromulgatedundertheSecuritiesandExchangeActB.E.
2535andinaccordancewithThaiaccountingpracticesrelatedtoinsurance,andtheaccountingand
reportingguidelinesprescribedbytheOfficeofInsuranceCommission(“OIC”).Thepresentationofthe
financialstatementshasbeenmadeincompliancewiththedeclarationofInsuranceCommissiondated
27May2010.
  TThefinancialstatementshavebeenpreparedunderthehistoricalcostconvention,except
astransactiondisclosedinrelatedaccountingpolicy.
 2.2 Adoptionofnewaccountingstandardsduringtheperiod
  TheFederationofAccountingProfessionsissuednewaccountingstandards,financialreporting
standards,accountingstandardinterpretationsandfinancialreportingstandardinterpretationseffective
fromaccountingperiodbeginningonorafterJanuary1,2014detailedasfollows:

    Contents
AccountingStandards
 TAS1(revised2012) PresentationofFinancialStatements
 TAS7(revised2012) StatementofCashFlows
 TAS12(revised2012) IncomeTaxes
 TAS17(revised2012) Leases
 TAS18(revised2012) Revenue
 TAS19(revised2012) EmployeeBenefits
 TAS21(revised2012) TheEffectChangesinForeignExchangeRates
 TAS24(revised2012) RelatedPartyDisclosures
 TAS28(revised2012) InvestmentsinAssociates
 TAS31(revised2012) InterestsinJointVentures
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มาตรฐาน การ บัญชี

 ฉบับที่34(ปรับปรุง2555) งบการเงินระหว่างกาล 

 ฉบับที่36(ปรับปรุง2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ฉบับที่38(ปรับปรุง2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐาน รายงาน ทางการ เงิน 

 ฉบับที่2(ปรับปรุง2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ฉบับที่3(ปรับปรุง2555) การรวมธุรกิจ 

 ฉบับที่5(ปรับปรุง2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

 ฉบับที่8(ปรับปรุง2555) ส่วนงานดำเนินงาน

การ ตีความ มาตรฐาน การ บัญชี 

 ฉบับที่15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน 

 ฉบับที่27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ

  ของกฎหมายตามสัญญาเช่า

 ฉบับที่29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฉบับที่32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การ ตีความ มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน

 ฉบับที่1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ

  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 ฉบับที่4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

 ฉบับที่5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

 ฉบับที่7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่29

  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

 ฉบับที่10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

 ฉบับที่12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

 ฉบับที่13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 ฉบับที่17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 ฉบับที่18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

  เรื่อง

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตคีวามมาตรฐานการบญัชีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระสำคญั

ต่องบการเงิน
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  Contents

AccountingStandards
 TAS34(revised2012) InterimFinancialReporting
 TAS36(revised2012) ImpairmentofAssets
 TAS38(revised2012) IntangibleAssets

Financial Reporting Standards: 
 TFRS2(revised2012) Share-basedPayment
 TFRS3(revised2012) BusinessCombinations
 TFRS5(revised2012) Non-currentAssetsHeldforSaleandDiscontinuedOperations
 TFRS8(revised2012) OperatingSegments

Accounting Standard Interpretations: 
 TSIC15 OperatingLeases-Incentives
 TSIC27 EvaluatingtheSubstanceofTransactionsInvolvingtheLegal
  FormofaLease
 TSIC29 ServiceConcessionArrangements:Disclosures
 TSIC32 IntangibleAssets–WebSiteCosts

Financial Reporting Standard Interpretations: 
 TFRIC1 ChangesinExistingDecommissioning,Restoration
  andSimilarLiabilities
 TFRIC4 DeterminingwhetheranArrangementcontainsaLease
 TFRIC5 RightstoInterestsarisingfromDecommissioning,Restoration
  andEnvironmentalRehabilitationFunds
 TFRIC7 ApplyingtheRestatementApproachunderTAS29
  FinancialReportinginHyperinflationaryEconomies
 TFRIC10 InterimFinancialReportingandImpairment
 TFRIC12 ServiceConcessionArrangements
 TFRIC13 CustomerLoyaltyProgrammes
 TFRIC17 DistributionsofNon-cashAssetstoOwners
 TFRIC18 TransfersofAssetsfromCustomers

 TheCompany’smanagementhasassessedtheeffectoftheaboveaccountingstandards,financial

reportingstandards,accountingstandardinterpretationsandfinancialreportingstandardinterpretations

andbelievesthattheyarenotrelevanttothebusinessoftheCompany.
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 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

  บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน

เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับ

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคมในปีดังต่อไปนี้

 มาตรฐาน การ บัญชี เรื่อง ปี ที่ มี ผล บังคับ ใช้

 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

 (ปรับปรุง2557) 2558

ฉบับที่1(ปรับปรุง2557) การนำเสนองบการเงิน 2558

ฉบับที่2(ปรับปรุง2557) สินค้าคงเหลือ 2558

ฉบับที่7(ปรับปรุง2557) งบกระแสเงินสด 2558

ฉบับที่8(ปรับปรุง2557) นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

 และข้อผิดพลาด 2558

ฉบับที่10(ปรับปรุง2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558

ฉบับที่11(ปรับปรุง2557) สัญญาก่อสร้าง 2558

ฉบับที่12(ปรับปรุง2557) ภาษีเงินได้ 2558

ฉบับที่16(ปรับปรุง2557) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 2558

ฉบับที่17(ปรับปรุง2557) สัญญาเช่า 2558

ฉบับที่18(ปรับปรุง2557) รายได้ 2558

ฉบับที่19(ปรับปรุง2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2558

ฉบับที่20(ปรับปรุง2557) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

 เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2558

ฉบับที่21(ปรับปรุง2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

 เงินตราต่างประเทศ 2558

ฉบับที่23(ปรับปรุง2557) ต้นทุนการกู้ยืม 2558

ฉบับที่24(ปรับปรุง2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558

ฉบับที่26(ปรับปรุง2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 2558

ฉบับที่27(ปรับปรุง2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558

ฉบับที่28(ปรับปรุง2557) การลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2558

ฉบับที่29(ปรับปรุง2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 2558

ฉบับที่33(ปรับปรุง2557) กำไรต่อหุ้น 2558

ฉบับที่34(ปรับปรุง2557) งบการเงินระหว่างกาล 2558

ฉบับที่36(ปรับปรุง2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2558

ฉบับที่37(ปรับปรุง2557) ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น2558

ฉบับที่38(ปรับปรุง2557) สินทรัพย์ไมมีตัวตน 2558

ฉบับที่40(ปรับปรุง2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2558
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 2.3Accountingstandardsthatwillbecomeeffectiveinthefuture

  TheGrouphasnotadoptedthefollowingnewandrevisedTFRSthathavebeenissuedasof

thereportingdatebutarenotyeteffective.ThenewandrevisedTFRSareexpectedtobecomeeffective

forannualfinancialperiodbeginningonorafter1Januaryintheyearindicatedinthefollowingtable.

 Accounting Standards: Contents Effective year

 ConceptualFrameworkforFinancialReporting 2015

TAS1(revised2014) PresentationofFinancialStatements 2015

TAS2(revised2014) Inventories 2015

TAS7(revised2014) StatementofCashFlows 2015

TAS8(revised2014) AccountingPolicies,ChangesinAccountingEstimates

 andErrors 2015

TAS10(revised2014) EventsAftertheReportingPeriod 2015

TAS11(revised2014) ConstructionContracts 2015

TAS12(revised2014) IncomeTaxes 2015

TAS16(revised2014) Property,PlantandEquipment 2015

TAS17(revised2014) Leases 2015

TAS18(revised2014) Revenue 2015

TAS19(revised2014) EmployeeBenefits 2015

TAS20(revised2014) AccountingforGovernmentGrantsandDisclosure

 ofGovernmentAssistance 2015

TAS21(revised2014) TheEffectsofChangesinForeignExchangeRates 2015

TAS23(revised2014) BorrowingCosts 2015

TAS24(revised2014) RelatedPartyDisclosures 2015

TAS26(revised2014) AccountingandReportingbyRetirementBenefitPlans 2015

TAS27(revised2014) SeparateFinancialStatements 2015

TAS28(revised2014) InvestmentsinAssociatesandJointVenture 2015

TAS29(revised2014) FinancialReportinginHyperinflationaryEconomics 2015

TAS33(revised2014) EarningsperShare 2015

TAS34(revised2014) InterimFinancialReporting 2015

TAS36(revised2014) ImpairmentofAssets 2015

TAS37(revised2014) Provisions,ContingentLiabilitiesandContingentAssets 2015

TAS38(revised2014) IntangibleAssets 2015

TAS40(revised2014) InvestmentProperty 2015
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ฉบับที่2(ปรับปรุง2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2558

ฉบับที่3(ปรับปรุง2557) การรวมธุรกิจ 2558

ฉบับที่4(ปรับปรุง2557) สัญญาประกันภัย 2559

ฉบับที่5(ปรับปรุง2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 2558

ฉบับที่6(ปรับปรุง2557) การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558

ฉบับที่8(ปรับปรุง2557) ส่วนงานดำเนินงาน 2558

ฉบับที่10(ปรับปรุง2557) งบการเงินรวม 2558

ฉบับที่11(ปรับปรุง2557) การร่วมการงาน 2558

ฉบับที่12(ปรับปรุง2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 2558

ฉบับที่13(ปรับปรุง2557) การวัดมูลค่ายุติธรรม 2558

การ ตีความ มาตรฐาน การ บัญชี

ฉบับที่10(ปรับปรุง2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

 อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 2558

ฉบับที่15(ปรับปรุง2557) สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 2558

ฉบับที่25(ปรับปรุง2557) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

 ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 2558

ฉบับที่27(ปรับปรุง2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 2558

ฉบับที่29(ปรับปรุง2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 2558

ฉบับที่31(ปรับปรุง2557) รายได้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 2558

ฉบับที่32(ปรับปรุง2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 2558

การ ตีความ มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน

ฉบับที่1(ปรับปรุง2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน

 การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2558

ฉบับที่4(ปรับปรุง2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2558

ฉบับที่5(ปรับปรุง2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 2558

ฉบับที่7(ปรับปรุง2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่29

 (ปรับปรุง2557)เรื่องการรายงานทางการเงิน

 ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 2558

ฉบับที่10(ปรับปรุง2557) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่7

 (ปรับปรุง2557)เรื่องงบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2558

ฉบับที่12(ปรับปรุง2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2558

 มาตรฐาน รายงาน ทางการ เงิน เรื่อง ปี ที่ มี ผล บังคับ ใช้
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 Financial Reporting Standards: Contents Effective date

TFRS2(Revised2014) Share-BasedPayments 2015

TFRS3(Revised2014) BusinessCombinations 2015

TFRS4(Revised2014) InsuranceContracts 2016

TFRS5(Revised2014) Non-currentAssetsHeldforSaleand

 DiscontinuedOperations 2015

TFRS6(Revised2014) ExplorationforandEvaluationofMineralResources 2015

TFRS8(Revised2014) OperatingSegments 2015

TFRS10(Revised2014) ConsolidatedFinancialStatements 2015

TFRS11(Revised2014) JointArrangements 2015

TFRS12(Revised2014) DisclosureofInterestsinOtherEntities 2015

TFRS13(Revised2014) FairValueMeasurement 2015

Accounting Standard Interpretations: 

TSIC10(Revised2014) GovernmentAssistance-NoSpecificRelationto

 OperatingActivities 2015

TSIC15(Revised2014) OperatingLeases-Incentives 2015

TSIC25(Revised2014) IncomeTaxes-ChangesintheTaxStatusofanEntity

 oritsShareholders 2015

TSIC27(Revised2014) EvaluatingtheSubstanceofTransactionsInvolving

 theLegalFormofaLease 2015

TSIC29(Revised2014) ServiceConcessionArrangements:Disclosures 2015

TSIC31(Revised2014) Revenue-BarterTransactionsInvolvingAdvertisingServices2015

TSIC32(Revised2014) IntangibleAssets-WebSiteCosts 2015

Financial Reporting Standard Interpretations 

TFRIC1(Revised2014) ChangesinExistingDecommissioning,Restoration

 andSimilarLiabilities 2015

TFRIC4(Revised2014) DeterminingWhetheranArrangementContainsaLease 2015

TFRIC5(Revised2014) RightstoInterestsarisingfromDecommissioning,

 RestorationandEnvironmentalRehabilitationFunds 2015

TFRIC7(Revised2014) ApplyingtheRestatementApproachunderTAS29

 FinancialReportinginHyperinflationaryEconomies 2015

TFRIC10(Revised2014) InterimFinancialReportingandImpairment 2015

TFRIC12(Revised2014) ServiceConcessionArrangements 2015
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 ผู้บริหารคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

มาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรงุใหม่ดงักลา่วตอ่งบการเงนิของบรษิทัซึง่คาดวา่ไมม่ีผลกระทบที่มีสาระสำคญั

ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

3.	นโยบาย	การ	บัญชี	ที่	สำคัญ
 3.1 การรับรู้รายได้

  (ก) เบี้ยประกันภัยรับ

   เบี้ยประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ย

ประกนัภยัตอ่และสง่คนืแลว้และปรบัปรงุดว้ยสำรองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถอืเปน็รายได้สำหรบักรมธรรม์ที่มอีายุไมเ่กนิ

1 ปี และ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน1 ปี จะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า

โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

  (ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ

   เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัถอืเปน็รายได้เมือ่บรษิทัฯได้รบัใบคำขอเอาประกนัภยัตอ่หรอืใบแจง้การประกนั

ภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

  (ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

   รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ

   ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน1 ปี

จะบันทึกเป็นรายการรับล่วงหน้าโดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

  (ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

   ดอกเบีย้ถอืเปน็รายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคำนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิเงนิปนัผลรบัถอืเปน็

รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 มาตรฐาน รายงาน ทางการ เงิน เรื่อง ปี ที่ มี ผล บังคับ ใช้

การ ตีความ มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน

ฉบับที่13(ปรับปรุง2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2558

ฉบับที่14 ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

 ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้

 สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19

 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน 2558

ฉบับที่15(ปรับปรุง2557) สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 2558

ฉบับที่17(ปรับปรุง2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2558

ฉบับที่18(ปรับปรุง2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2558

ฉบับที่20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 2558
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 TheCompany’smanagementhasassessedtheeffectoftheaboveaccountingstandard,financial

reportingstandard,accountingstandardinterpretationsandfinancialreportingstandardinterpretations

andbelievesthattheyarenotrelevanttothebusinessoftheCompanywhichhasnotyettoreacha

conclusion.

3. ACCOUNTING POLICY
 3.1 Revenuerecognition

  (a) Premium

   Premiumincomeisrecognizedonthedatetheinsurancepolicycomesintoeffectivedate

byafterdeductingpremiumceded,cancelledandunearnedpremiumreserveadjustmentforinsurance

policiesofwhichthecoverageperiodsarelessthan1year.Forlong-termpolicieswhichthecoverage

periodsarelongerthan1yearthattherelatedrevenuesandexpensesarerecordedasunearnedand

prepaiditems.TheCompanyamortizestherecognitionoftheunearnedandprepaiditemsasincomeand

expensesoverthecoverageperiodontheyearlybasis.

  (b) Reinsurancepremiumincome

   Reinsurancepremiumincomeisrecognizedasincomewhenthereinsurerplacesthe

reinsuranceapplicationorstatementofaccountswiththeCompany.

  (c)Commissionandbrokeragefeeincome

   Commissionandbrokeragefeefromcededpremiumarerecognizedasincomewhen

serviceshavebeenrenderedtothereinsurers.

   Commissionandbrokeragefeesfromcededpremiumwithcoverageperiodslongerthan

1yeararerecordedasunearneditemsandrecognizedasincomeoverthecoverageperiod.

  (d) Interestincomeanddividends

   Interestincomeisrecognizedasinterestaccruesbasedontheeffectiveratemethod.

Dividendsarerecognizedwhentherighttoreceivethedividendisestablished.

TFRIC13(Revised2014) CustomerLoyaltyProgrammers 2015

TFRIC14(Revised2014) TheLimitonaDefinedBenefitAsset,

 MinimumFundingRequirementsandtheirInteraction 2015

TFRIC15(Revised2014) AgreementsfortheConstructionofRealEstate 2015

TFRIC17(Revised2014) DistributionsofNon–cashAssetstoOwners 2015

TFRIC18(Revised2014) TransfersofAssetsfromCustomers 2015

TFRIC20(Revised2014) StrippingCostsintheProductionPhaseofaSurfaceMine 2015

 Financial Reporting Standards: Contents Effective date
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  (จ) กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน

   กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายณวันที่เกิดรายการ

  (ฉ) รายได้อื่น

   รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.2 สำรองเบี้ยประกันภัย

  (ก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

  บรษิทัฯตัง้เงนิสำรองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถอืเปน็รายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณชิย์เรือ่ง

การจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัยดังนี้

    ประเภท การ ประกัน วิธี การ คำนวณ เงิน สำรอง

 -การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว - ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ

  การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา  ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง

  คุ้มครองไม่เกิน6เดือน  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครอง

    แก่ผู้เอาประกันภัย

 - การประกันภัยอื่น - วิธีเฉลี่ยรายเดือน(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)

  (ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

   สำรองความเสีย่งภยัที่ยงัไม่สิน้สดุเปน็จำนวนเงนิที่บรษิทัฯจดัสำรองไว้เพือ่ชดใช้คา่สนิไหมทดแทน

ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตสำหรบัการประกนัภยัที่ยงัมีผลบงัคบัอยู่ซึง่คำนวณโดยวธิีการทางคณติศาสตร์ประกนัภยับรษิทัฯ

ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่โดยอ้างอิงจาก

ข้อมูลในอดีต

   สำรองความเสีย่งภยัที่ยงัไม่สิน้สดุจะถกูรบัรู้ในงบการเงนิในกรณีที่สำรองความเสีย่งภยัที่ยงัไม่สิน้สดุ

มากกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

 3.3 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

  คา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยบนัทกึตามจำนวนที่จะจา่ยจรงิสว่นสำรองคา่สนิไหมทดแทนจะบนัทกึเมือ่ไดร้บั

การแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่าย

บริหารมูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯทราบ

(Incurredbutnotreportedclaim:IBNR)ซึง่คำนวณโดยวธิีการทางคณติศาสตร์ประกนัภยัโดยคำนวณจากประมาณการ

ที่ดีทีส่ดุของคา่สนิไหมทดแทนที่คาดวา่จะจา่ยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัในอนาคตสำหรบัความสญูเสยีที่เกดิขึน้แลว้กอ่นหรอื

ณวันที่ในรอบระยะเวลารายงานทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงานสุทธิ

ด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี

 3.4 ค่าจ้างค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น

  คา่จา้งและคา่บำเหนจ็ถอืเปน็คา่ใช้จา่ยทนัทีในงวดบญัชีที่เกดิรายการและคา่ใช้จา่ยอืน่บนัทกึตามเกณฑ์

คงค้าง
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  (e)Gain(loss)ontradingsecurities

   Gain(loss)ontradingsecuritiesisrecognizedasincomeorexpensesonthetransaction

date.
  (f) Otherincome
   Otherincomeisrecognizedontheaccrualbasis
 3.2 Premiumreserve
  (a)Unearnedpremiumreserve
   UnearnedpremiumreserveissetasideincompliancewiththeNotificationoftheMinistry
ofCommercegoverningtheappropriationofunearnedpremiumreservesofnon-lifeinsurancecompanies
asfollow:-
    Type of insurance Reserve Calculation Method
 - Transportation(cargo),travellingaccidentwith - 100%ofpremiumasfromthedatepolicyis
  coverageperiodsofnotoversix-months  effective,throughouttheperiodofinsurance
    coverage
 -Others -Monthlyaveragebasis(theone-twenty
    fourthbasis)

  (b)Unexpiredrisksreserve
   Unexpiredrisksreserveisthereservefortheclaimsthatmaybeincurredinrespectof
in-forcepolicies.Unexpiredrisksreserveissetasideusinganactuarialmethod,atthebestestimateofthe
claimsthatareexpectedbeincurredduringtheremainingperiodofcoverage,basedonhistoricalclaims
data.
   TheCompanycomparestheamountsofunexpiredrisksreservewithunearnedpremium
reserve,andifunexpiredrisksreserveishigherthanunearnedpremiumreserve,thedifferenceisrecognized
asunexpiredrisksreserveinthefinancialstatements.

 3.3 Lossreserveandoutstandingclaims

  TheCompanywasrecordedtheoutstandingclaimswhichhavebeenprovideduponreceipt
ofclaimadvicesfromtheinsured.Theyarerecordedatthevalueappraisedbyanindependentappraiser,
orbytheCompany’sofficeraseachcasebutnotexceedthanthemaximumofsuminsuredofeach

policy.

  Inaddition,theCompanysetsupprovisionreserveforlossesincurredbutnotyetreported(IBNR)
whichcalculatedasbasedonthebestestimatebyProfessionalActuary,theprovisionwillbecoveredfor
allprojectedlosses,suchaslossesincurredduringthisperiod,lossesincurredbutnotreported(IBNR)and

netbylossespaid.

 3.4Commissions,brokeragesandotherexpense

  Commissionsandbrokeragesareexpendedwhenincurred,Otherexpenseisrecognizedon
theaccrualbasis
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 3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดหมายถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงูซึง่ถงึ

กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

 3.6 เบี้ยประกันภัยค้างรับ

  เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก

จำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บ

เงินในอดีตการวิเคราะห์อายุหนี้และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับณวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.7 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

  (ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วาง

ไว้จากการรับประกันภัยต่อและสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ

   เงนิคา้งรบัจากบรษิทัประกนัภยัตอ่ประกอบดว้ยคา่สนิไหมทดแทนคา้งรบัและรายการคา้งรบัอืน่ๆ

จากบรษิทัประกนัภยัตอ่ยกเวน้เบีย้ประกนัภยัคา้งรบัหกัคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูโดยบรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู

สำหรบัผลขาดทนุโดยประมาณที่อาจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิไม่ได้ซึง่พจิารณาจากสนิไหมทดแทนคา้งรบัที่มอีายุคา้งนาน

เกิน2ปีขึ้นไปและสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

   สำรองประกนัภยัสว่นที่เรยีกคนืจากการประกนัภยัตอ่ประมาณขึน้โดยอา้งองิจากสญัญาประกนัภยั

ต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัยและสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่า

ด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย

  (ข) เจา้หนี้บรษิทัประกนัภยัตอ่แสดงดว้ยจำนวนเงนิคา้งจา่ยจากการประกนัภยัตอ่และเงนิมดัจำที่บรษิทั

ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการ

ค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิ

ของกิจการเดียวกัน(สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อ

ดังต่อไปนี้

   (1) กจิการมีสทิธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รบัรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิมาหกักลบลบกนั

และ

   (2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือ

ตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

 3.8 เงินลงทุน

  (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรมบริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ

หลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  (ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

หลักทรัพย์ดังกล่าวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งจำหน่าย

หลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกำไรขาดทุน

  (ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ

ตดับญัชีสว่นเกนิ/สว่นตำ่กวา่มลูคา่ตราสารหนี้ตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิซึง่จำนวนที่ตดัจำหนา่ยนี้จะแสดงเปน็รายการ

ปรับกับดอกเบี้ยรับ
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 3.5Cashandcashequivalents

  Cashandcashequivalentsconsistofcashonhandanddepositatfinancialinstitutionsand
short-terminvestmentwithhighliquiditywithanoriginalmaturityof3monthsorlessandnotsubjectto

withdrawalrestrictions.

 3.6 Premiumdueanduncollected

  Premiumdueanduncollectediscarriedatitsnetrealizablevalue.TheCompanysetsupan
allowancefordoubtfulaccountsbasedontheestimatedlossthatmayincurredincollectionofreceivables.
Theallowanceisgenerallybasedoncollectionexperiencesandanalysisofdebtoragingandcurrentstatus

ofthepremiumdueasattheStatementsoffinancialpositiondate.

 3.7 Reinsuranceassetsandduetoreinsurers

  (a) Reinsuranceassetsarestatedattheoutstandingbalanceofamountduefromreinsurers,

amountsdepositonreinsurance,andinsurancereserverefundablefromreinsurers.

   Amountsduefromreinsurersconsistofaccruedcommissionandbrokerageincome,
claimsandvariousotheritemsreceivablefromreinsurers,excludingreinsurancepremiumreceivable,less
allowancefordoubtfulaccounts.TheCompanyrecordsallowancefordoubtfulaccountsfortheestimated
lossesthatmaybeincurredduetoinabilitytomakecollection,takingintoaccountcollectionexperience

andthestatusofreceivablesfromreinsurersasattheendofthereportingperiod.

   Insurancereserverefundablefromreinsurersisestimatedbasedontherelatedreinsurance
contractofpremiumreserve,lossreserveandoutstandingclaimsinaccordancewiththelawregarding

insurancereservecalculation.

  (b) Amountsduefromreinsurersarestatedattheoutstandingbalancepayablefrom
reinsuranceandamountswithheldonreinsurance.Amountsduetoreinsurersconsistofreinsurancepremiums
andotheritemspayabletoreinsurers,excludingclaims.TheCompanypresentsnetofreinsurancetothe

sameentity(reinsuranceassetsoramountsduetoreinsurers)whenthecriteriaforoffsettingasfollows.

   (1) Theentityhasalegalrighttooffsetamountspresentedinthestatementsoffinancial

position,and

   (2) Theentityintendstoreceiveorpaythenetamountrecognizedinthestatements

offinancialposition,ortorealizetheassetatthesametimeasitpaystheliability.

 3.8 Investments

  (a) Investmentsinsecuritiesheldfortradingarestatedatfairvalue.Gainsorlossesarisingfrom

changesinthecarryingamountofsecuritiesareincludedintheStatementsofcomprehensiveincome.

  (b) Investmentsinavailable-for-salesecuritiesarestatedatfairvalue.Changesinthecarrying
amountsofsecuritiesarerecordedasoperationcomprehensiveincomeandrecognizedthisaccumulation
toshareholder’sequityuntilsoldoutthesesecuritiesthatwillberecordintheStatementsofcomprehensive

income.

  (c) Investmentsinheld-to-maturitydebtsecuritiesarerecordedatamortizedcost.The
premium/discountondebtsecuritiesisamortizedbytheeffectiveratemethodwiththeamortizedamount

presentedasanadjustmenttotheinterestincome.
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  (ง) เงนิลงทนุในตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไปซึง่แสดงตามราคาทนุ

สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

   มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุณสิน้วนั

ทำการสดุทา้ยของปีของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้ราคาจากสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   บรษิทัฯจะบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายตราสารหนี้ที่จะถอืจน

ครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนบริษัทฯ

ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

   ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนบริษัทฯจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้

มูลค่ายุติธรรมณวันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมณวันที่โอน

ได้บนัทกึเปน็รายการกำไรหรอืขาดทนุในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็หรอืแสดงเปน็สว่นเกนิทนุหรอืสว่นตำ่กวา่ทนุจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 3.9 ทรัพย์สินรอการขาย

  อสงัหารมิทรพัย์รอการขายแสดงตามราคาทนุหรอืราคาสทุธิที่คาดวา่จะขายได้แลว้แต่ราคาใดจะตำ่กวา่

โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

 3.10เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับคืน บริษัทฯ ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้และราคาประเมินของ

หลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน

 3.11ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  (ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(ถ้ามี)

  (ข) คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คำนวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิีเสน้ตรงตามอายุการ

ใช้งานโดยประมาณดังนี้

   อาคารและส่วนปรับปรุง 20ปี

   เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน 5ปี

   ยานพาหนะ 5ปี

   ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

 3.12สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

  สนิทรพัย์ไมม่ีตวัตนแสดงตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำหนา่ยสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์(ถา้ม)ี

ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและ

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี
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  (d) Investmentsinnon-marketableequitysecurities,whichtheCompanyclassifiesasother

investments,arestatedatcostnetofallowanceforthediminutioninvalue(ifapplicable).

   Thefairvalueofmarketablesecuritiesisbasedonthelatestbidpriceofthelastworking
dayoftheyearasquotedontheStockExchangeofThailand.Thefairvalueofdebtinstrumentsare
determinedbasedonthepricequotedbytheThaiBondMarketAssociation.Thefairvalueofunittrustis
determinedfromtheirnetassetvalue.
   Lossonimpairmentofinvestmentsinavailable-for-salesecurities,held-to-maturitydebt
securities,andotherinvestmentsisincludedintheStatementsofcomprehensiveincomewhenthecarrying
amountexceedsitsrecoverableamount.theweightedaveragemethodisusedforcomputationofthe
costofinvestments.
   IntheeventtheCompanyreclassifiesinvestmentsinsecurities,suchinvestmentsare
adjustedtotheirfairvalueasatthereclassificationdate.Differencesbetweenthecarryingamountofthe
investmentsandtheirfairvalueonthatdatearerecordedasgains(losses)intheStatementsofcomprehensive
income,orasrevaluationsurplus(deficit)fromchangeinthevalueofinvestmentsinshareholders’equity,
dependingonthetypeofinvestmentwhichisreclassified.

 3.9Assetsheldforsales
  Realestatesheldforsalesarestatedatthelowerofcostornetsaleablevalue.TheCompany
setupanallowanceforimpairmentonsuchassets.

 3.10Loansandallowancefordoubtfulaccounts
  Loansarestatedatnetrealizablevalue.Allowancefordoubtfulaccountsisprovidedforthe
estimatedlossesthatmaybeincurredincollectionofreceivables.Theallowanceisgenerallybasedon
collectionexperience,analysisofdebtagingandtheappraisalvalueofthecollateralofeachdebtor.

 3.11Property,Plantandequipment,anddepreciation

  (a) Landisstatedatcost.Plantandequipmentarestatedatcost lessaccumulated

depreciationandallowanceforlossonimpairmentofassets(ifapplicable).

  (b) Depreciationofplantandequipmentiscalculatedbyreferencetotheircostsonthe

straight-linebasisoverthefollowingestimatedusefullives.

   Buildingandimprovement 20 years

   Fixturesandofficeequipment 5 years

   Motorvehicles 5 years

  Landandconstructioninprogresswerenotdepreciated.
 3.12 Intangibleassetsandamortization

  Intangibleassetisstatedatcostlessaccumulatedamortizationandimpairmentofassets(if
applicable).Amortizationofintangibleassetsiscalculatedbyreferencetotheircostsonastraight-line

basisovertheperiodoftheleaseandtheexpectedbeneficialperiodasfollows:-

   Computersoftware 5years
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 3.13การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่

หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าบริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หากราคาตาม

บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รบัคนืและรบัรู้ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รบัคนืของ

สินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 3.14ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

  (ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี

โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศณวันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

  (ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   (1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สนิทรพัย์และหนี้สนิณวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิกบัฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนินัน้บรษิทัฯวดัมลูคา่สนิทรพัย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์

จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี

   (2) บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และ

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

   (3) บรษิทัฯจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีทกุวนัที่ในงบแสดง

ฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ภาษี

   (4) บริษัทฯ จะรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ยกเว้นกรณีที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

 3.15รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บคุคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯหมายถงึบคุคลหรอืกจิการที่มีอำนาจควบคมุบรษิทัฯหรอืถกู

ควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ
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 3.13 Impairmentofassets

  ForthedatestatedinStatementsoffinancialposition,TheCompanyassessesateachreporting

datewhetherthereisanindicationthatanassetmaybeimpaired.Ifanysuchindicationexists,theCompany

makesanestimateoftheasset’srecoverableamount.Wherethecarryingamountoftheassetexceeds

itsrecoverableamount,theassetisconsideredimpairedandiswrittendowntoitsrecoverableamount.

ImpairmentlossesarerecognizedintheStatementsofcomprehensiveincome.Anasset’srecoverable

amountisthehigheroffairvaluelesscoststosellandvalueinuse.

 3.14 Incometax

  Incometaxconsistsofcurrentincometaxanddeferredincometax

  (a) Currentincometaxisprovidedforintheaccountsbasedonthetaxableprofitsdetermined

inaccordancewithtaxlegislation,duringthereportingperiodandincludingofunpaidtaxinprevious

year.

  (b) DeferredTax

   (1) Deferredincometaxiscalculatedbasedontemporarydifferencesbetweenbook

valueofassetsandliabilitiesasbookintheStatementsoffinancialpositioncomparewiththesetaxesbase

ofassetsandliabilities.TheCompanywillbeevaluatethevalueofdeferredtaxassetsandliabilitiesby

taxrateforeachperiodthattheCompanyhasexpectedtobegetbenefitfromdeferredtaxassetsorin

eachperiodtoexpectedtopaidfordeferredtaxliabilities.

   (2) TheCompanyrecognizesdeferredtaxliabilitiesfortaxabletemporarydifferences

andrecognizesdeferredtaxassetsbycomparewiththedeductibletemporarydifferencesandtaxlosses

carriedforward.TheCompanyrecognizesdeferredtaxassetstotheextentthatitisprobablethatfuture

taxableprofitwillbeavailableagainstwhichsuchdeductibletemporarydifferencesandtaxlossescarried

forwardcanbeutilized.

   (3) AteachStatementsoffinancialpositiondate,theCompanyreviewsandreduces

thecarryingamountofdeferredtaxassetstotheextentthatitisnolongerprobablethatsufficienttaxable

profitwillbeavailabletoallowallorpartofthedeferredtaxassettobeutilizedorchangeintaxrate.

   (4) TheCompanyrecognizesdeferredtaxexpensestorevenueorexpenseinthestate-

mentsofincome,exceptwhenthetemporarydifferencesrelatetoitemsundertheshareholders’equity,

inwhichcasethedeferredtaxisdirectlyrecordedintheshareholders’equity.

 3.15Relatedpartytransactions

  Relatedpartiescompriseenterprisesandindividualsthatcontrol,orarecontrolledby,the

Company,whetherdirectlyorindirectly,orwhichareundercommoncontrolwiththeCompany.

  Theyalsoincludeassociatedcompaniesandindividualswhichdirectlyorindirectlyownavoting

interestintheCompanythatgivesthemsignificantinfluenceovertheCompany,keymanagementpersonnel,

directorsandofficerswithauthorityintheplanninganddirectionoftheCompany’soperations.
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 3.16ผลประโยชน์พนักงาน

  ผล ประโยชน์ ระยะ สั้น

  บรษิทัฯรบัรู้เงนิเดอืนคา่จา้งโบนสัเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสำรองเลีย้งชพีเปน็คา่ใชจ้า่ย

เมื่อเกิดรายการ

  ผล ประโยชน์ หลัง ออก จาก งาน ของ พนักงาน (โครงการ สมทบ เงิน)

  บรษิทัฯและพนกังานได้รว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีซึง่ประกอบดว้ยเงนิที่พนกังานจา่ยสะสมและ

เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯเงินที่

บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  ผล ประโยชน์ หลัง ออก จาก งาน ของ พนักงาน (โครงการ ผล ประโยชน์)

  บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

  บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที่ประมาณการไว้(ProjectedUnitCreditMethod)โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว

ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัซึง่หลกัการประมาณการดงักลา่วตอ้งใช้ขอ้สมมติที่หลากหลายรวมถงึขอ้สมมติเกีย่วกบั

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตรา

เงินเฟ้อ

  บริษัทฯ รับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(Actuarialgains

andlosses)สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้

กำไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกำไรขาดทุน

 3.17สัญญาเช่าดำเนินงาน

  สัญญาเช่าดำเนินงานในการเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าเป็นของผู้ให้เช่า

ได้จัดประเภท เป็นการเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดำเนินงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุ

สัญญาเช่า

 3.18เงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ

สนิทรพัย์และหนี้สนิที่เปน็เงนิตราตา่งประเทศคงเหลอืณวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี่ยนณวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่

ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

 3.19ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

  บริษัทฯบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินเมื่อบริษัทฯมีภาระผูกพันตามกฎหมาย

หรอืเปน็ภาระผกูพนัที่คอ่นขา้งแนน่อนที่มีผลสบืเนือ่งจากเหตกุารณ์ในอดตีซึง่อาจทำให้บรษิทัฯตอ้งชำระหรอืชดใช้ตาม

ภาระผูกพันนั้นและจำนวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
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 3.16Employeebenefits

  Short-term benefit

  TheCompanyrecognizessalary,wage,bonus,contributiontosocialsecurityfundandprovident

fundasincurredexpenses.

  Post-employment benefits (Defined contribution plan)

  TheCompanyanditsemployeeshavejointlyestablishedaprovidentfund.Thefundismonthly

contributedbyemployeesandbytheCompany.Thefund’sassetsareheldinaseparatetrustfundand

theCompany’scontributionsarerecognizedasexpensesintheyearinwhichtheyareincurred.

  Post-employment benefits (Defined benefit plan) 

  TheCompanyhasobligationsinrespectoftheseverancepaymentsitmustmaketoemployees

uponretirementunderlaborlaw.TheCompanytreatstheseseverancepaymentobligationsasadefined

benefitplan

  TheCompany’sobligationunderthedefinedbenefitplanisusingtheprojectedunitcredit

method,determinedbythecertifiedactuary.Suchdeterminationismadebasedonvariousassumptions,

includingdiscountrate,futuresalaryincreaserate,staffturnoverrate,mortalityrate,andinflationrates

  Actuarialgainsand lossesarisingfrompost-employmentbenefits(Definedcontribution

plan)isrecognizedimmediatelyintheothercomprehensiveincomeandrecognizedintheStatements

ofcomprehensiveincomeforActuarialgainsandlossesarisingfrompost-employmentbenefits(Defined

benefitplan).

 3.17Operatinglease

  Leasesofassetswhichtransferringasignificantportionoftherisksandrewardsofownership

tothelessorareclassifiedasoperatingleases.Paymentsmadeunderoperatingleasesarechargedas

expensesundertheleaseterm.

 3.18Foreigncurrencies

  ForeigncurrencytransactionsaretranslatedintoBahtattheexchangeratesrulingonthe

transactiondates.AssetsandliabilitiesdenominatedinforeigncurrencyoutstandingattheStatementsof

financialpositiondatearetranslatedintoBahtattheexchangeratesrulingontheStatementsoffinancial

positiondate.Gainsandlossesonexchangeareincludedinthecalculationofoperationresult.

 3.19Provision,expensesandcontingentassets

  TheCompanysetuptheprovisionandexpenseinthefinancialstatementswhenthereisa

legallyincurredliabilityorcertainpossibilityinferringfromacontinuingresultfromthepastincident,which

mayresultintheCompanyhavingtorepayorcompensateforthesaidliabilityandtheamounttobe

repaidcanbereliablyestimated.TheCompanywouldrecognizethecontingentassetsasseparateassets

whenthereisasupportingfactorfortheabsolutecertaintyinreceivingtherepayment.
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 3.20การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหาร

อาจตอ้งใช้การประมาณและการตัง้สมมตฐิานซึง่มีผลกระทบตอ่จำนวนเงนิที่แสดงในงบการเงนิและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

 3.21เครื่องมือทางการเงิน

  เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เบีย้ประกนัภยัคา้งรบัสนิทรพัย์จากการประกนัภยัตอ่และเจา้หนี้บรษิทัประกนัภยัตอ่ซึง่นโยบาย

การบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 3.22กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำนวณ

โดยการหารยอดกำไร(ขาดทนุ)สทุธิสำหรบัปีดว้ยจำนวนหุน้สามญัที่จำหนา่ยและเรยีกชำระแลว้ในระหวา่งปีถวัเฉลีย่ถว่ง

น้ำหนัก

4.	เงินสด	และ	รายการ	เทียบ	เท่า	เงินสด
 (หน่วย:บาท)

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 เงินสด 1,011,488.82 1,227,996.61

 เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน 18,871,955.55 5,825,905.07

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา

  และบัตรเงินฝากธนาคาร 349,930,00.00 387,930,000.00

 รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 369,813,444.37 394,983,901.68

 (หัก)เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา

  ครบกำหนดเกินกว่า3เดือนนับแต่วันที่ได้มา (285,000,000.00) (318,000,000.00)

 เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (64,930,000.00) (64,930,000.00)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,883,444.37 12,053,901.68

 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน64.93ล้านบาทไปวางค้ำประกัน

ตามหมายเหตุข้อ31
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 3.20Useofaccountingestimates

  Preparationoffinancialstatementsinconformitywithgenerallyacceptedaccountingprinciples

requiresmanagementtomakeestimatesandassumptionsincertaincircumstances,affectingamounts

reportedinthesefinancialstatementsandrelatednotes.Actualresultscoulddifferfromtheseestimates.

 3.21Financialinstruments

  FinancialinstrumentsreflectedintheStatementsoffinancialpositionarecomposedofcash

andcashequivalents,investmentssecurities,uncollectionpremiumwhichthespecificaccountingpolicy

foreachitemisseparatelydisclosedineachrelatedcaption.

 3.22Earningspershare

  Earnings(Loss)persharepresentedinthestatementsofincomeisthebasicearnings(loss)per

sharewhichisdeterminedbydividingthenetprofit(loss)fortheyearbytheweightedaveragenumber

ofcommonsharesissuedandpaid-upduringtheyear.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
 (Unit:Baht)

 December 31, 2014 December 31, 2013

 Cash 1,011,488.82 1,227,996.61

 Depositsatbankswithnofixedmaturitydate 18,871,955.55 5,825,905.07

 Depositsatbankswithfixedmaturitydateand

  negotiationcertificate 349,930,00.00 387,930,000.00

 Totalcashanddepositsatfinancialinstitution 369,813,444.37 394,983,901.68

 Less:Otherdepositsatbankswhichmaturingover3months (285,000,000.00) (318,000,000.00)

  Restrictedcashanddepositsatbanks (64,930,000.00) (64,930,000.00)

 Cashandcashequivalents 19,883,444.37 12,053,901.68

 AsatDecember31,2014and2013,theCompanypledgedthedepositsatbankBaht64.93million,

ascollateralasstatedinnote31.
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5.	เบี้ย	ประกัน	ภัย	ค้าง	รับ
 ณ วันที่31 ธันวาคม2557 และ2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเบี้ยประกันภัยค้างรับ โดยจำแนกอายุเบี้ย

ประกันภัยค้างรับนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระดังนี้

 (หน่วย:บาท)

 31 ธันวาคม 2557

 จาก ผู้ เอา จาก ตัวแทน และ  จาก การ รับ  รวม
  ประกัน ภัย นาย หน้า ประกัน ภัย ประกัน ภัย ต่อ

 ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 473,585.60 20,721,824.54 565,395.63 21,760,805.77

 ค้างรับไม่เกิน30วัน 16,121.72 258,805.73 59,062.40 333,989.85

 ค้างรับ31-60วัน 11,820.30 636,590.98 60,081.55 708,492.83

 ค้างรับ61-90วัน - 454,603.33 - 454,603.33

 ค้างรับ91วัน-1ปี - 335,207.27 - 335,207.27

 ค้างรับเกินกว่า1ปี - 3,461,111.48 - 3,461,111.48

 รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 501,527.62 25,868,143.33 684,539.58 27,054,210.53

 หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3,804,609.15) - (3,804,609.15)

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 501,527.62 22,063,534.18 684,539.58 23,249,601.38

 (หน่วย:บาท)

 31 ธันวาคม 2556

 จาก ผู้ เอา จาก ตัวแทน และ  จาก การ รับ  รวม
  ประกัน ภัย นาย หน้า ประกัน ภัย ประกัน ภัย ต่อ

 ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 446,385.85 15,190,741.30 1,205,295.54 16,842,422.69

 ค้างรับไม่เกิน30วัน - 2,298,735.12 - 2,298,735.12

 ค้างรับ31-60วัน - 588,731.15 - 588,731.15

 ค้างรับ61-90วัน 3,455.95 1,742,589.44 - 1,746,045.39

 ค้างรับ91วัน-1ปี - 3,639,595.30 - 3,639,595.30

 ค้างรับเกินกว่า1ปี - 670,761.16 - 670,761.16

 รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 449,841.80 24,131,153.47 1,205,295.54 25,786,290.81

 หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (4,310,356.46) - (4,310,356.46)

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 449,841.80 19,820,797.01 1,205,295.54 21,475,934.35
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5. PREMIUM DUE AND UNCOLLECTED
 AsatDecember31,2014and2013,theCompanyhasbalancesofpremiumdueanduncollected

whichclassifiedbyagingfromthematuritydateofthepremiumcollectionasfollows:

 (Unit:Baht)

 December 31, 2014

 Due from Due from Due from Total
 insured agents and brokers reinsurers

 Notyetdue 473,585.60 20,721,824.54 565,395.63 21,760,805.77

 Notover30days 16,121.72 258,805.73 59,062.40 333,989.85

 Over31daysto60days 11,820.30 636,590.98 60,081.55 708,492.83

 Over61daysto90days - 454,603.33 - 454,603.33

 Over91daysto1year - 335,207.27 - 335,207.27

 Over1year - 3,461,111.48 - 3,461,111.48

 Totalpremiumreceivables 501,527.62 25,868,143.33 684,539.58 27,054,210.53

 Less:Allowancefordoubtfulaccounts - (3,804,609.15) - (3,804,609.15)

 Totalpremiumdueanduncollected,

  net 501,527.62 22,063,534.18 684,539.58 23,249,601.38

(Unit:Baht)

 December 31, 2013

 Due from Due from Due from Total
 insured agents and brokers reinsurers

 Notyetdue 446,385.85 15,190,741.30 1,205,295.54 16,842,422.69

 Notover30days - 2,298,735.12 - 2,298,735.12

 Over31daysto60days - 588,731.15 - 588,731.15

 Over61daysto90days 3,455.95 1,742,589.44 - 1,746,045.39

 Over91daysto1year - 3,639,595.30 - 3,639,595.30

 Over1year - 670,761.16 - 670,761.16

 Totalpremiumdueanduncollected 449,841.80 24,131,153.47 1,205,295.54 25,786,290.81

 Less:Allowancefordoubtfulaccounts - (4,310,356.46) - (4,310,356.46)

 Totalpremiumdueanduncollected,

  net 449,841.80 19,820,797.01 1,205,295.54 21,475,934.35
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6.	สินทรัพย์	จาก	การ	ประกัน	ภัย	ต่อ
 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯมีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อดังนี้

  (หน่วย:บาท)

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ - 1,024.52

 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ-สุทธิ 21,093,236.15 26,277,929.08

 เงินสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 33,694,724.75 34,491,066.85

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิ 54,787,960.90 60,770,020.45

 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อได้รวมสำรอง

ประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัย จำนวน0.78 ล้านบาท และจำนวน21.17 ล้านบาท

ตามลำดับ(ตามหมายเหตุข้อ33)

 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจำแนกอายุดังนี้

  (หน่วย:บาท)

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 21,060,863.56 25,874,799.19

 ค้างรับไม่เกินระยะเวลา12เดือน 1,671.68 359,167.32

 ค้างรับเป็นระยะเวลา1-2ปี 25,468.88 13,281.47

 ค้างรับเกินกว่า2ปี 5,232.03 30,681.10

 รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 21,093,236.15 26,277,929.08

7.	เงิน	ลงทุน	ใน	หลัก	ทรัพย์
 7.1 หลักทรัพย์เผื่อขาย

   (หน่วย:บาท)

 2557

 ราคา ทุน กำไร ที่ ยัง  ขาดทุน ที่ ยัง  มูลค่า ยุติธรรม ร้อย ละ ของ เงิน 

  ไม่ เกิด ขึ้น จริง ไม่ เกิด ขึ้น จริง  ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์

     ต่อ สินทรัพย์ รวม 

หลัก ทรัพย์ รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ   

 หุ้นทุน 41,030,711.00 43,640,550.00 (8,022,724.00) 76,648,537.00 9.46

 รวม 41,030,711.00 43,640,550.00 (8,022,724.00) 76,648,537.00 9.46

หลัก ทรัพย์ เอกชน    

 หุ้นทุน 129,666,004.00 54,662,552.14 (13,020,198.98) 171,308,357.16 21.14

 รวม 129,666,004.00 54,662,552.14 (13,020,198.98) 171,308,357.16 21.14

รวม เงิน ลงทุน เผื่อ ขาย 170,696,715.00 98,303,102.14 (21,042,922.98) 247,956,894.16 30.60
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6. REINSURANCE ASSETS
 AsatDecember31,2014and2013,theCompanyhasassetsfromreinsuranceasbelow:

  (Unit:Baht)

 December 31, 2014 December 31, 2013

 Amountsdepositonreinsurance - 1,024.52

 Amountsduefromreinsurers-net 21,093,236.15 26,277,929.08

 Insurancereserverefundablefromreinsurers 33,694,724.75 34,491,066.85

 Reinsuranceassets,net 54,787,960.90 60,770,020.45

 AsatDecember31,2014and2013,insurancereserverefundablefromreinsurersincludesinsurance

reserverefundablefromreinsurersfromfloodinglossamountingtoBaht0.78millionandBaht21.17million,

respectively(asstatedinnotes33).

 AsatDecember31,2014and2013,balancesofamountsduefromreinsurersareclassifiedbyaging

asfollows:

  (Unit:Baht)

 December 31, 2014 December 31, 2013

 Withincreditterms 21,060,863.56 25,874,799.19

 Notover12months 1,671.68 359,167.32

 Over1yearto2years 25,468.88 13,281.47

 Over2years 5,232.03 30,681.10

 Totalamountsduefromreinsurers 21,093,236.15 26,277,929.08

7. INVESTMENT IN SECURITIES-NET
 7.1Available-for-saleinvestments 

   (Unit:Baht)
 2014

 Cost Unrealized Unrealized Fair value Percentage

  gain loss  to total assets

Government and state 

 enterprise securities     

 Equitysecurities 41,030,711.00 43,640,550.00 (8,022,724.00) 76,648,537.00 9.46

 Total 41,030,711.00 43,640,550.00 (8,022,724.00) 76,648,537.00 9.46

Private enterprise debt securities    

 Equitysecurities 129,666,004.00 54,662,552.14 (13,020,198.98) 171,308,357.16 21.14

 Total 129,666,004.00 54,662,552.14 (13,020,198.98) 171,308,357.16 21.14

Total available-for-

 sale investments 170,696,715.00 98,303,102.14 (21,042,922.98) 247,956,894.16 30.60
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   (หน่วย:บาท)

 2556

 ราคา ทุน กำไร ที่ ยัง  ขาดทุน ที่ ยัง  มูลค่า ยุติธรรม ร้อย ละ ของ เงิน 

  ไม่ เกิด ขึ้น จริง ไม่ เกิด ขึ้น จริง  ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์

     ต่อ สินทรัพย์ รวม 

หลัก ทรัพย์ รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ   

 หุ้นทุน 40,762,711.00 31,871,650.00 (8,230,778.20) 64,403,582.80 8.06

 รวม 40,762,711.00 31,871,650.00 (8,230,778.20) 64,403,582.80 8.06

หลัก ทรัพย์ เอกชน    

 หุ้นทุน 127,707,490.00 42,627,023.30 (18,300,534.64) 152,033,978.66 19.02

 รวม 127,707,490.00 42,627,023.30 (18,300,534.64) 152,033,978.66 19.02

รวม เงิน ลงทุน เผื่อ ขาย 168,470,201.00 74,498,673.30 (26,531,312.84) 216,437,561.46 27.08

 7.2 เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด

  (หน่วย:บาท)

 2557 2556

 ราคา ทุน  ร้อย ละ ของ เงิน   ราคา ทุน  ร้อย ละ ของ เงิน 

 ตัด จำหน่าย  ลงทุนใน หลัก ทรัพย์ ตัด จำหน่าย ลงทุนใน หลัก ทรัพย์

  ต่อ สินทรัพย์ รวม  ต่อสินทรัพย์ รวม

หลัก ทรัพย์ รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ   

สลากออมทรัพย์ 1,000,000.00 0.12 1,000,000.00 0.12

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ - - 30,000,000.00 3.76

รวม 1,000,000.00 0.12 31,000,000.00 3.88

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ 30,000,000.00 3.70 20,000,000.00 2.50

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 319,930,000.00 39.48 278,930,000.00 34.91

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 30,000,000.00 3.70 74,000,000.00 9.25

รวม 379,930,000.00 46.88 372,930,000.00 46.66

รวม เงิน ลงทุน ที่ จะ ถือ จน ครบ กำหนด สุทธิ 380,930,000.00 47.00 403,930,000.00 50.54
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 7.2 Held-to-maturityinvestments

   (Unit:Baht)

 2014 2013

 Cost/ Amortized Percentage Cost/ Amortized Percentage

 cost to total assets cost to total assets 

Held-to-maturity investments

Governmentandstateenterprisesecurities:-   

Savinglotteries 1,000,000.00 0.12 1,000,000.00 0.12

Depositsatcommercialbanks - - 30,000,000.00 3.76

Total 1,000,000.00 0.12 31,000,000.00 3.88

Privateenterprisedebtsecurities:-   

Debenture-convertibledebenture 30,000,000.00 3.70 20,000,000.00 2.50

Depositsatcommercialbanks 319,930,000.00 39.48 278,930,000.00 34.91

Certificatesofdepositwith

 financialinstitutions 30,000,000.00 3.70 74,000,000.00 9.25

Total 379,930,000.00 46.88 372,930,000.00 46.66

Total held-to-maturity investments 380,930,000.00 47.00 403,930,000.00 50.54

   (Unit:Baht)
 2013

 Cost Unrealized Unrealized Fair value Percentage

  gain loss  to total assets

Government and state 

 enterprise securities     

 Equitysecurities 40,762,711.00 31,871,650.00 (8,230,778.20) 64,403,582.80 8.06

 Total 40,762,711.00 31,871,650.00 (8,230,778.20) 64,403,582.80 8.06

Private enterprise debt securities    

 Equitysecurities 127,707,490.00 42,627,023.30 (18,300,534.64) 152,033,978.66 19.02

 Total 127,707,490.00 42,627,023.30 (18,300,534.64) 152,033,978.66 19.02

Total available-for-

 sale investments 168,470,201.00 74,498,673.30 (26,531,312.84) 216,437,561.46 27.08
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 7.3 เงินลงทุนทั่วไป

  (หน่วย:บาท)

 2557 2556

 ราคา ทุน  ร้อย ละ ของ เงิน   ราคา ทุน  ร้อย ละ ของ เงิน 

 ตัด จำหน่าย  ลงทุนใน หลัก ทรัพย์ ตัด จำหน่าย ลงทุนใน หลัก ทรัพย์

  ต่อ สินทรัพย์ รวม  ต่อสินทรัพย์ รวม

เงิน ลงทุน ทั่วไป   

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ 341,060.00 0.04 416,060.00 0.05

ของตลาดในประเทศ

รวม เงิน ลงทุน ทั่วไป สุทธิ 341,060.00 0.04 416,060.00 0.05

 7.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้(ต่อ)

 (หน่วย:บาท)

 2557

 ครบ กำหนด

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

เงิน ลงทุน ที่ จะ ถือ จน ครบ กำหนด

หลัก ทรัพย์ รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ    

สลากออมทรัพย์ 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

รวม 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

หลัก ทรัพย์ เอกชน   

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ - 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 319,930,000.00 - - 319,930,000.00

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 30,000,000.00 - - 30,000,000.00

รวม 349,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 379,930,000.00

รวม เงิน ลงทุน ที่ จะ ถือ จน ครบ กำหนด 350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 380,930,000.00
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 7.3 Generalinvestment   

  (Unit:Baht)

 2014 2013

 Cost/ Amortized  Percentage   Cost/ Amortized  Percentage  

 cost  to total assets cost to total assets

Generalinvestment   

Non-marketableequitysecurities-local 341,060.00 0.04 416,060.00 0.05

Totalgeneralinvestment 341,060.00 0.04 416,060.00 0.05

 7.4 Periodtomaturity

   (Unit:Baht)

 2014

 Period to maturity

 Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

Available-for-sale investments  

Governmentandstateenterprisesecurities:-  

SavingLottery 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

Total 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

Privateenterprisedebtsecurities:-   

Debenture-convertibledebenture - 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00

Depositsatcommercialbanks 319,930,000.00 - - 319,930,000.00

Certificatesofdepositwith

 financialinstitutions 30,000,000.00 - - 30,000,000.00

Total 349,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 379,930,000.00

Totalavailable-for-saleinvestments 350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 380,930,000.00
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(หน่วย:บาท)

 2556

 ครบ กำหนด

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

เงิน ลงทุน ที่ จะ ถือ จน ครบ กำหนด   

หลัก ทรัพย์ รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ   

สลากออมทรัพย์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 30,000,000.00 - - 30,000,000.00

รวม 30,000,000.00 1,000,000.00 - 31,000,000.00

หลัก ทรัพย์ เอกชน   

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ - - 20,000,000.00 20,000,000.00

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 199,930,000.00 79,000,000.00 - 278,930,000.00

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 74,000,000.00 - - 74,000,000.00

  273,930,000.00 79,000,000.00 20,000,000.00 372,930,000.00

รวม เงิน ลงทุน ที่ จะ ถือ จน ครบ กำหนด  303,930,000.00  80,000,000.00  20,000,000.00  403,930,000.00

 รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557และ2556ของตราสารหนี้มีดังนี้

  (หน่วย:บาท)

  2557  2556 

ตราสาร หนี้ ที่ จะ ถือ จน ครบ กำหนด 

ราคาทุนณวันที่1มกราคม 403,930,000.00 406,430,000.00

ซื้อระหว่างงวด 339,930,000.00 297,500,000.00

ไถ่ถอนระหว่างงวด (362,930,000.00) (300,000,000.00)

ราคา ทุน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม  380,930,000.00 403,930,000.00 

 ณวนัที่31ธนัวาคม2557และ2556บรษิทัฯได้นำเงนิฝากธนาคารพาณชิย์จำนวน64.93ลา้นบาทและสลาก

ออมทรัพย์จำนวนเงิน0.20ล้านบาทและ1.00ล้านบาทตามลำดับใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุ31
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   (Unit:Baht)

 2013

 Period to maturity

 Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

Available-for-sale investments    

Governmentandstateenterprisesecurities:-  

SavingLottery - 1,000,000.00 - 1,000,000.00

Depositsatcommercialbanks 30,000,000.00 - - 30,000,000.00

Total 30,000,000.00 1,000,000.00 - 31,000,000.00

Privateenterprisedebtsecurities:-   

Debenture-convertibledebenture - - 20,000,000.00 20,000,000.00

Depositsatcommercialbanks 199,930,000.00 79,000,000.00 - 278,930,000.00

Certificatesofdepositwith

 financialinstitutions 74,000,000.00 - - 74,000,000.00

Total 273,930,000.00 79,000,000.00 20,000,000.00 372,930,000.00

Totalavailable-for-saleinvestments 303,930,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00 403,930,000.00

 Movementsduringtheyearsended31December2014and2013ofmarketableequityanddebt

securitiesandgeneralinvestmentsecuritieswereasfollows:
  (Unit:Baht)
 2014  2013 

Held to maturity securities  

AtJanuary1-atcostnetofallowanceforimpairment 403,930,000.00 406,430,000.00

Purchasesduringtheyear 339,930,000.00 297,500,000.00

Redemptionsduringtheyear (362,930,000.00) (300,000,000.00)

Sales during the year 380,930,000.00 403,930,000.00 

 AsatDecember31,2014and2013,theCompanypledgedbankdepositBaht64.93millionbonds

andpremiumsavingscertificatesintotalamountofBaht0.20and1.00million,respectivelyascollateralas

statedinnote31.
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8.	เงิน	ให้	กู้	ยืม	
 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมโดยจำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

ดังนี้

 (หน่วย:บาท)

  31 ธันวาคม 2557

  ทรัพย์สิน จำนอง เป็น ประกัน อื่นๆ รวม

 ระยะ เวลา ค้าง ชำระ เงิน ต้น ดอกเบี้ย เงิน ต้น ดอกเบี้ย เงิน ต้น ดอกเบี้ย รวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 9,839,360.89 - 1,277,810.09 - 11,117,170.98 - 11,117,170.98

รวม 9,839,360.89 - 1,277,810.09 - 11,117,170.98 - 11,117,170.98 



  31 ธันวาคม 2556

  ทรัพย์สิน จำนอง เป็น ประกัน  อื่นๆ  รวม 

 ระยะ เวลา ค้าง ชำระ  เงิน ต้น  ดอกเบี้ย  เงิน ต้น ดอกเบี้ย เงิน ต้น 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

 8.1 เงินให้กู้ยืม โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละMLR-1.5และMOR-2.0ต่อปี

 8.2 เงินให้กู้ยืมโดยให้บุคคลค้ำประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละMLR-1.5ต่อปีและMORต่อปี

9.	ที่ดิน	อาคาร	และ	อุปกรณ์

ราคาทุน:    

ณวันที่31ธันวาคม2556 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54190,130,703.65

 ซื้อเพิ่ม - - 464,532.75 - 464,532.75

 จำหน่าย - - - (408,000.00) (408,000.00)

ณวันที่31ธันวาคม2557 41,549,000.00 80,536,138.70 53,053,635.16 15,048,462.54190,187,236.40

ค่าเสื่อมราคาสะสม:     

 ณวันที่31ธันวาคม2556 - 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27136,872,786.80

      (หน่วย:บาท)

   2557 

   เครื่อง ตกแต่ง

 ที่ดิน อาคาร ติด ตั้ง และ ยาน พาหนะ รวม

   เครื่อง ใช้ สำนักงาน 
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8. LOANS 
 AsatDecember31,2014and2013,loansandaccruedinterestagedbyprincipalandaccrued

interestareasfollows:

 (Unit:Baht)

 December 31,2014

 Mortgage loans Others Total

 Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total

Notyetdue 9,839,360.89 - 1,277,810.09 - 11,117,170.98 - 11,117,170.98

Total 9,839,360.89 - 1,277,810.09 - 11,117,170.98 - 11,117,170.98

 December 31,2013

 Mortgage loans Others Total

 Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total

Notyetdue 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

 8.1 Thecollateralizedloansareloanfacilitiesprovidedtoemployeesaspartofthecreditwelfare

projectforhousewithinterestrateMLR-1.5%toMOR-2.0%perannum.

 8.2 Thecollateralizedloansarepersonalloansprovidedtoemployeesaspartofthebenefit

programwithinterestrateatMLR-1.5%perannumtoMORperannum.

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
     (Unit:Baht)

 2014

 Land Building Fixture and Vehicle Total

   office equipment  

Netbookvalue    

atDecember31,2013 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54 190,130,703.65

 Additions - - 464,532.75 - 464,532.75

 Disposal - - - (408,000.00) (408,000.00)

asatDecember31,2014 41,549,000.00 80,536,138.70 53,053,635.16 15,048,462.54 190,187,236.40

Accumulateddepreciation:    

 atDecember31,2013 - 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27 136,872,786.80
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 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2,307,917.08 512,599.45 802,838.04 3,623,354.57

 จำหน่าย - - - (402,635.62) (402,635.62)

ณวันที่31ธันวาคม2557 - 73,607,443.88 51,575,156.18 14,910,905.69140,093,505.75

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:     

 ณวันที่31ธันวาคม2556 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85

 ณวันที่31ธันวาคม255741,549,000.00 6,928,694.82 1,478,478.98 137,556.85 50,093,730.65

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี:     

สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557     3,623,354.57



      (หน่วย:บาท)

   2557 

   เครื่อง ตกแต่ง

 ที่ดิน อาคาร ติด ตั้ง และ ยาน พาหนะ รวม

   เครื่อง ใช้ สำนักงาน 

 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯมีเครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานในราคาทุนก่อน

หักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวน50.38ล้านบาทและจำนวน49.82ล้านบาทตามลำดับซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวน

แล้วแต่สินทรัพย์ยังคงใช้งานอยู่

ราคาทุน:     

ณวันที่31ธันวาคม2555 41,549,000.00 80,536,138.70 51,589,372.73 15,456,462.54189,130,973.97

 ซื้อเพิ่ม - - 999,729.68 - 999,729.68

ณวันที่31ธันวาคม2556 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54190,130,703.65

ค่าเสื่อมราคาสะสม:     

 ณวันที่31ธันวาคม2555 - 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88133,024,911.38

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2,421,816.53 532,632.50 893,426.39 3,847,875.42

ณวันที่31ธันวาคม2556 - 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27136,872,786.80

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:     

 ณวันที่31ธันวาคม2555 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59

 ณวันที่31ธันวาคม255641,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี:     

สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556     3,847,875.42



      (หน่วย:บาท)

   2556 

   เครื่อง ตกแต่ง

 ที่ดิน อาคาร ติด ตั้ง และ ยาน พาหนะ รวม

   เครื่อง ใช้ สำนักงาน 
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      (Unit:Baht)

 2014

 Land Building Fixture and Vehicle Total

   office equipment  

 Depreciationfortheyear - 2,307,917.08 512,599.45 802,838.04 3,623,354.57

 Disposal - - - (402,635.62) (402,635.62)

asatDecember31,2014 - 73,607,443.88 51,575,156.18 14,910,905.69 140,093,505.75

Netbookvalue    

 atDecember31,2013 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85

 atDecember31,2014 41,549,000.00 6,928,694.82 1,478,478.98 137,556.85 50,093,730.65

Depreciationfortheyear    

 atDecember31,2014     3,623,354.57

 AsatDecember31,2014and2013,theCompanyhasfurniture,fixturesandofficeequipmentat

costbeforedeductingaccumulateddepreciationamountofBaht50.38millionandBaht49.82million,

respectivelywhicharefullydepreciatedandstillusedinitsoperation.

(Unit:Baht)

 2013

 Land Building Fixture and Vehicle Total

   office equipment  

Cost    

atDecember31,2012 41,549,000.00 80,536,138.70 51,589,372.73 15,456,462.54 189,130,973.97

 Additions - - 999,729.68 - 999,729.68

asatDecember31,2013 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54 190,130,703.65

Accumulateddepreciation    

 atDecember31,2012 - 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88 133,024,911.38

 Depreciationfortheyear - 2,421,816.53 532,632.50 893,426.39 3,847,875.42

asatDecember31,2013 - 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27 136,872,786.80

Netbookvalue    

 atDecember31,2012 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59

 atDecember31,2013 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85

Depreciationfortheyear   

 atDecember31,2013     3,847,875.42
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10.	สินทรัพย์	ไม่มี	ตัว	ตน
 (หน่วย:บาท)

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ณวันที่31ธันวาคม2555 1,639,571.03

เพิ่มขึ้น -

ณ.วันที่31ธันวาคม2556 1,639,571.03

เพิ่มขึ้น 132,500.00

ณวันที่31ธันวาคม2557 1,772,071.03

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

ณวันที่31ธันวาคม2555 1,329,284.00

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 110,600.00

ณ.วันที่31ธันวาคม2556 1,439,884.00

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 127,298.63

ณวันที่31ธันวาคม2557 1,567,182.63

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณวันที่31ธันวาคม2556 199,687.03

ณวันที่31ธันวาคม2557 204,888.40

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี2557 127,298.63

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี2556 110,600.00

11.	เจ้า	หนี้	บริษัท	ประกัน	ภัย	ต่อ
  (หน่วย:บาท)

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย 8,812,160.22 5,042,842.96

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 7,258,989.10 7,167,441.81

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 16,071,149.32 12,210,284.77
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10. INTANGIBLE ASSETS
   (Unit:Baht)

 Computer software

Cost: 

AtDecember1,2012 1,639,571.03

 Additions -

AtDecember31,2013 1,639,571.03

 Additions 132,500.00

AtDecember31,2014 1,772,071.03

Accumulatedamortization  

AtDecember31,2012 1,329,284.00

 Amortizationcharge 110,600.00

AtDecember31,2013 1,439,884.00

 Amortizationcharge 127,298.63

AtDecember31,2014 1,567,182.63

Netbookvalue:  

At31December2013 199,687.03

At31December2014 204,888.40

Amortizationfortheyear2014 127,298.63

Amortizationfortheyear2013 110,600.00

11. DUE TO REINSURERS
  (Unit:Baht)

 December 31, 2014 December 31, 2013

Premiumcededpayables 8,812,160.22 5,042,842.96

Amountwithheldonreinsurance 7,258,989.10 7,167,441.81

Totalreinsurancepayables 16,071,149.32 12,210,284.77
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12.	สำรอง	ค่า	สินไหม	ทดแทน	และ	ค่า	สินไหม	ทดแทน	ค้าง	จ่าย	
  (หน่วย:บาท)

  31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ณวันที่1มกราคม 87,497,384.91 151,346,350.13

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม

 ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด

 - เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 2,683,048.95 879,597.30

 - เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (9,979,881.83) 34,737,884.94

 - เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว 53,792,649.11 3,345,601.93

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม

 ทดแทนจ่ายระหว่างงวด (100,954,431.72) (102,812,049.39)

ณวันที่31ธันวาคม 33,038,769.42 87,497,384.91

จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ 10,522,604.86 57,500,005.70

 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายได้รวมสำรอง

คา่สนิไหมทดแทนของอทุกภยัที่เกดิขึน้จำนวน1.95ลา้นบาทและจำนวน57.48ลา้นบาทตามลำดบั(ตามหมายเหตุ

ข้อ33)

13.	สำรอง	เบี้ย	ประกัน	ภัย	
 13.1สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

  (หน่วย:บาท)

  31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ณวันที่1มกราคม 114,920,732.81 77,400,451.45

เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวดนี้ 270,208,813.30 249,414,908.86

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดนี้ (252,305,687.63) (211,894,627.50)

ยอดคงเหลือ 132,823,863.48 114,920,732.81

 13.2สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

  (หน่วย:บาท)

  31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ณวันที่1มกราคม 38,947,744.56 29,223,355.80

ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในงวดนี้ 41,180,222.75 38,947,744.56

ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในงวดนี้ (38,948,239.46) (29,223,355.80)

ณวันที่31ธันวาคม 41,179,727.85 38,947,744.56
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12. LOSS RESERVES AND OUTSTANDING CLAIMS
  (Unit:Baht)

 December 31, 2014 December 31, 2013

BalanceasatJanuary1 87,497,384.91 151,346,350.13

Lossincurredandlossadjustmentexpenses

 duringtheperiod 

 - Incurredbutnotreported 2,683,048.95 879,597.30

 - Outstandingclaims (9,979,881.83) 34,737,884.94

 - Claimpayable 53,792,649.11 3,345,601.93

Claimsandlossadjustmentexpensespaid

 duringtheperiod (100,954,431.72) (102,812,049.39)

Endingbalance 33,038,769.42 87,497,384.91

Amountofclaimsandlossadjustmentexpenses

 fromreinsurancecontracts 10,522,604.86 57,500,005.70

 AsatDecember31,2014and2013,theCompanyhaslossreserveandoutstandingclaimsthat

includingforseverefloodclaimamountBaht1.95millionandBaht57.48million,respectively.(notes33).

13. PREMIUM RESERVES
 13.1Unearnedpremiumreserve

  (Unit:Baht)

 December 31, 2014 December 31, 2013

BalanceasatJanuary1 114,920,732.81 77,400,451.45

Premiumwrittenfortheperiod 270,208,813.30 249,414,908.86

Premiumearnedforthecurrentperiod (252,305,687.63) (211,894,627.50)

Endingbalance 132,823,863.48 114,920,732.81

 13.2Unexpiredriskreserve

  (Unit:Baht)

 December 31, 2014 December 31, 2013

BalanceasatJanuary1 38,947,744.56 29,223,355.80

Estimatedclaimsfortheperiod 41,180,222.75 38,947,744.56

Expiredriskduringtheperiod (38,948,239.46) (29,223,355.80)

Endingbalance 41,179,727.85 38,947,744.56



158

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 ณวันที่31ธันวาคม2557บริษัทฯไม่มีการตั้งสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจำนวนเงิน41.18ล้านบาท

(ปี2556จำนวน38.95ล้านบาท)เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง

ไม่ถือเป็นรายได้

14.	เงิน	เบิก	เกิน	บัญชี	ธนาคาร
 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวนเงินรวม20.00ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละMOR-3.00ต่อปีซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทฯตามหมายเหตุ31

15.	ภาระ	ผูกพัน	ผล	ประโยชน์	พนักงาน
 ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้   (หน่วย:บาท)

 ผล ประโยชน์ ระยะ ยาว 

 2557 2556

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม

 ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 402,456.00 489,978.00

 ต้นทุนดอกเบี้ย 415,750.00 401,328.00

 (กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,641,475.00 553,635.00

 รวมค่าใช้จ่าย 2,459,681.00 1,444,941.00

 ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้  

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน 9,864,618.00 8,492,777.00

 (กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,641,475.00 553,635.00

 รวมภาระผูกพัน 11,506,093.00 9,046,412.00

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

  ณวันที่1มกราคม 9,046,412.00 9,543,228.00

 ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 402,456.00 489,978.00

 ต้นทุนดอกเบี้ย 415,750.00 401,328.00

 หักผลประโยชน์โครงการจ่าย - (1,941,757.00)

 (กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,641,475.00 553,635.00

 ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม 11,506,093.00 9,046,412.00
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  AsatDecember31,2014,theCompanyhasnotprovidedforunexpiredriskreserveforthe

amountofBaht41.18million(in2013,Baht38.95million)sinceunexpiredriskreserveislowerthanunearned

premiumreserve.

14. BANK OVERDRAFTS
 AsatDecember31,2014and2013,theCompanyhascreditfacilitiesofbankoverdraftsamounting

toBaht20millionwithinterestrateatMOR-3%guaranteedbyfixeddepositasdisclosedinnote31.

15. OBLIGATION EMPLOYEE BENEFITS
 Employeebenefitsexpensesprojectasdetermined   (Unit:Baht)

 Long term benefit

 2014 2013

 BalanceasatDecember31  

 Currentservicecost 402,456.00 489,978.00

 Interestcost 415,750.00 401,328.00

 Actuarial(Gains)/Lossesreservefortheyear 1,641,475.00 553,635.00

 Totalexpenses 2,459,681.00 1,444,941.00

 Thestatementoffinancialpositionobligation

 wasdeterminedasfollows: 

 Presentvalueofthedefinedbenefitobligations 9,864,618.00 8,492,777.00

 Unrecognizedactuarial(gain)loss 1,641,475.00 553,635.00

 Definedbenefitobligationatendofyear 11,506,093.00 9,046,412.00

 Movementinthepresentvalueof

 thedefinedbenefitobligations

 DefinedbenefitobligationsatJanuary1 9,046,412.00 9,543,228.00

 Currentservicecost 402,456.00 489,978.00

 Interestcost 415,750.00 401,328.00

 LessBenefitspaid - (1,941,757.00)

 Actuarial(Gains)/Lossesreservefortheyear 1,641,475.00 553,635.00

 DefinedbenefitobligationatDecember31 11,506,093.00 9,046,412.00



160

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ปี 2557 ปี 2556

 ร้อย ละ ร้อย ละ

อัตราคิดลด 3.54 4.40

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน 3.84 3.08

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.00-20.00 0.00-25.00

อัตรามรณะ TMO2008 TMO2008

16.	เงินปันผล	จ่าย
 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557เมื่อวันที่29เมษายน2557มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี2556ในอัตราหุ้นละ1.50บาทจำนวน6ล้านหุ้นรวมเป็นเงิน9ล้านบาท

บริษัทฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่23พฤษภาคม2557

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556เมื่อวันที่30เมษายน2556มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี2555ในอัตราหุ้นละ3บาทจำนวน6ล้านหุ้นรวมเป็นเงิน18ล้านบาท

บริษัทฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2556

17.	สินทรัพย์/หนี้	สิน	ภาษี	เงิน	ได้	รอ	การ	ตัด	บัญชี	และ	ค่า	ใช้	จ่าย	ภาษี	เงินได้
 17.1ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 (หน่วย:บาท)

 2557 2556

สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี  

 สำรองเบี้ยประกันภัย 2,349,660.36 317,362.73

 สำรองค่าสินไหมทดแทน 1,569,621.05 3,646,165.10

 สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงาน

  ให้บริษัทฯทราบ(IBNR) 2,053,961.65 1,517,351.86

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 760,921.83 862,071.29

 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 2,301,218.60 2,197,633.87

รวม   9,035,383.49 8,540,584.85

หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี 

 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน-หลักทรัพย์เผื่อขาย 15,452,035.83 9,593,472.09

รวม   15,452,035.83 9,593,472.09

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ (6,416,652.34) (1,052,887.24)
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 Actuarialassumptionstouseforcalculation:-

 2014 2013

 Percentage Percentage

DiscountRate 3.54 4.40

Longtermsalaryincrease 3.84 3.08

Employeesturnover 0.00-20.00 0.00-25.00

MortalityRate TMO2008 TMO2008

16. DIVIDEND PAYMENT
 Accordingtotheresolutionofannualgeneralshareholders’meetingfortheyear2014heldonApril

292014,Thecompanypassedresolutiontopaydividendtotheshareholdersfromresultofitsoperationof

theyear2013attherateBaht1.50persharefor6millionsharestotalamountofBaht9million.Thecompany

alreadypaiddividendonMay23,2014

 Accordingtotheresolutionofannualgeneralshareholders’meetingfortheyear2013heldonApril

302013,Thecompanypassedresolutiontopaydividendtotheshareholdersfromresultofitsoperationof

theyear2012attherateBaht3persharefor6millionsharestotalamountofBaht18million.Thecompany

alreadypaiddividendonMay27,2013

17. Deferred tax assets/liabilities and Income tax 
 17.1AsatDecember31,2014and2013,thecomponentofdeferredtaxassetsandliabilitiesconsist

offollowingitems.

 (Unit:Baht)

 2014 2013

Deferred tax assets  

 Premiumreserve 2,349,660.36 317,362.73

 Lossreservesandoutstandingclaims 1,569,621.05 3,646,165.10

 Lossreservesincurredbutnotreported(IBNR) 2,053,961.65 1,517,351.86

 Allowancefordoubtfulaccounts 760,921.83 862,071.29

 Employeebenefitobligation 2,301,218.60 2,197,633.87

Total   9,035,383.49 8,540,584.85

Deferred tax liabilities  

 Unrealizedgainfrominvestmentvaluation-Availableforsale 15,452,035.83 9,593,472.09

Total   15,452,035.83 9,593,472.09

Deferredtaxassets(liabilities)-net (6,416,652.34) (1,052,887.24)
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 17.2ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557และ2556สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

 2557 2556

ภาษี เงิน ได้ ปัจจุบัน:  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 4,558,448.95 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว (166,503.64) 5,747,813.32

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,391,945.31 5,747,813.32



 จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31

ธันวาคม2557และ2556สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

 2557 2556

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร(ขาดทุน)จากการ

 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 328,295.00 110,727.07

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร(ขาดทุน)จากการ

 วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5,858,563.74) 6,331,930.85

    (5,530,268.74) 6,442,657.92

 รายการกระทบยอดจำนวนเงนิระหวา่งคา่ใช้จา่ยภาษีเงนิได้กบัผลคณูของกำไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที่ใช้สำหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557และ2556สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

 2557 2556

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 25,977,732.81 7,574,792.36

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 5,195,546.56 1,514,958.47

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน 

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - -

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: 

 รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี (1,433,398.58) (1,056,073.72)

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 629,797.33 5,288,928.57

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,391,945.31 5,747,813.32
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 17.2IncometaxfortheyearendedDecember31,2014and2013issummarizedasfollows

(Unit:Baht)

 2014 2013

Current income tax: 

Incometaxfortheyear 4,558,448.95 -

Deferredincometax: 

Deferredtaxfromtemporarydifference (166,503.64) 5,747,813.32

Incometaxpresentedinstatementofcomprehensiveincome 4,391,945.31 5,747,813.32



 Theamountofincometaxrelatingtoeachcomponentofothercomprehensiveincomesforthe

yearendedDecember31,2014and2013aresummarizedasfollows.

(Unit:Baht)

 2014 2013

Actuarial(Gains)/Lossesreservefortheyear

Deferredtaxrealtingtogain(loss)fromactuarialreserve

 fortheyear 328,295.00 110,727.07

Deferredtaxrealtingtogain(loss)frominvestmentvaluation

 Availableforsale (5,858,563.74) 6,331,930.85

    (5,530,268.74) 6,442,657.92



  Reconciliationamountbetweenincometaxexpensesandmultiplicationoftaxableprofitand

taxrateusedfortheyearendedDecember31,2014and2013arepresentedasfollows.

(Uint:Baht)

 2014 2013

Profit(Loss)fromaccountingbeforeincometax 25,977,732.81 7,574,792.36

Incometaxrate 20% 20%

Profit(Loss)fromaccountingbeforeincometaxmultipliedby

 incometaxrate 5,195,546.56 1,514,958.47

Incometaxadjustedofpreviousyear 

Theeffectfromchangingincometaxrateofdeferredtax - -

Theeffectofincometax: 

 Nontaxablerevenuesandexpenses (1,433,398.58) (1,056,073.72)

 Undeductibleexpenses 629,797.33 5,288,928.57

Incometaxpresentedinstatementofcomprehensiveincome 4,391,945.31 5,747,813.32



164

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

18.	การ	รายงาน	ข้อมูล	ตาม	ประเภท	การ	รับ	ประกัน	ภัย
(หน่วย:บาท)

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557
  ประกันภัยทาง  ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย


ประกันอัคคีภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย      
 เบี้ยประกันภัยรับ 62,434,797.05 14,980,772.11168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30
 หักเบี้ยประกันภัยต่อ 22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 39,942,183.54 6,217,424.89159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01
 หักเงินสำรองเบี้ยประกันภัย
  ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 2,571,396.88 (243,976.01) 15,067,647.58 57,576.31 (42,197.66) 17,410,447.10
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 37,370,786.66 6,461,400.90144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91
 รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 43,847,085.62 9,609,635.76145,946,093.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย     
 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
  การจัดการค่าสินไหมทดแทน 5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74
 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84 - 1,045,345.00 58,106,200.82
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 22,014,595.15 5,471,739.39112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน      46,937,475.58
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      190,797,853.63
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย      14,311,388.70

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556
  ประกัน ภัย ทาง  ประกัน อุบัติเหตุ  ประกัน ภัย
 

ประกัน อัคคี ภัย
  ทะเล และ ขนส่ง ประกัน ภัย รถ ส่วน บุคคล  เบ็ดเตล็ด 

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย      
 เบี้ยประกันภัยรับ 56,740,318.47 15,184,236.95154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
 หักเบี้ยประกันภัยต่อ 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 6,325,615.74146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
 หักเงินสำรองเบี้ยประกันภัย
  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 4,530,675.21117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
 รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,211,036.38
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 39,800,262.13 7,225,190.67118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย     
 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
  การจัดการค่าสินไหมทดแทน 2,618,623.22 1,519,966.98 35,997,978.54 41,931.95 (513,570.71) 39,664,929.98
 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39 - 966,110.00 53,536,192.60
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 19,161,578.14 5,772,959.45101,876,507.74 182,200.55 3,261,153.19 130,254,399.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน      49,122,180.90
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      179,376,579.97
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย      (8,978,718.03)
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18. UNDERWRITING INFORMATION REPORT BY INSURANCE CATEGORIES 
 (Unit:Baht)
 ForperiodendedDecember31,2014


Fire
 Marineand

Motor
 Personal

Miscellaneous Total
  transportation  accident
Underwritingincome     
 Premiumwritten 62,434,797.0514,980,772.11168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30
 Less:Premiumceded 22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29
 Netpremiumwritten 39,942,183.54 6,217,424.89159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01
 Less:Unearnedpremium
  reserves 2,571,396.88 (243,976.01) 15,067,647.58 57,576.31 (42,197.66) 17,410,447.10
 Earnedpremiumwritten 37,370,786.66 6,461,400.90144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91
 Feeandcommissionsincome 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42
Totalunderwritingincome 43,847,085.62 9,609,635.76145,946,093.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
Underwritingexpenses     
 Claimsandlossesadjustment 5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74
 Commissionsandbrokerages13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49
 Otherunderwritingexpenses 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84 - 1,045,345.00 58,106,200.82
Totalunderwritingexpenses 22,014,595.15 5,471,739.39112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05
Operatingexpenses      46,937,475.58
Totalunderwritingexpenses      190,797,853.63
Gain (Loss) on underwriting       14,311,388.70


 ForperiodendedDecember31,2013


Fire
 Marineand

Motor
 Personal

Miscellaneous Total
  transportation  accident
Underwritingincome     
 Premiumwritten 56,740,318.4715,184,236.95154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
 Less:Premiumceded 22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
 Netpremiumwritten 34,528,727.13 6,325,615.74146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
 Less:Unearnedpremium
  reserves 381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95 32,705.65 31,873,981.07
 Earnedpremiumwritten 34,146,728.18 4,530,675.21117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
 Feeandcommissionsincome 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,211,036.38
Totalunderwritingincome 39,800,262.13 7,225,190.67118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
Underwritingexpenses     
 Claimsandlossesadjustment 2,618,623.22 1,519,966.98 35,997,978.54 41,931.95 (513,570.71) 39,664,929.98
 Commissionsandbrokerages12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
 Otherunderwritingexpenses 4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39 - 966,110.00 53,536,192.60
Totalunderwritingexpenses 19,161,578.14 5,772,959.45101,876,507.74 182,200.55 3,261,153.19 130,254,399.07
Operatingexpenses      49,122,180.90
Totalunderwritingexpenses      179,376,579.97
Gain (Loss) on underwriting       (8,978,718.03)



166

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

19.	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	ดำเนิน	งาน
 (หน่วย:บาท)

 สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ

 ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 24,611,524.96 25,048,548.05

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ

 รับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 11,474,646.87 11,825,839.16

ค่าภาษีอากร 1,641,703.92 1,582,446.33

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,977.19 2,587,477.74

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,050,000.00 1,345,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 8,155,622.64 6,732,869.62

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 46,937,475.58 49,122,180.90

20.	ค่า	ใช้	จ่าย	เกี่ยว	กับ	พนักงาน
 (หน่วย:บาท)

 สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ผู้ บริหาร 

เงินเดือนและค่าแรง 9,530,890.00 8,426,890.00

ค่าใช้จ่าย-โครงการสมทบเงิน 187,944.00 202,197.10

อื่นๆ 444,135.35 2,753,248.63

  10,162,969.35 11,382,335.73

พนัก งา นอื่นๆ

เงินเดือนและค่าแรง 14,474,967.00 13,030,225.00

ค่าใช้จ่าย-โครงการสมทบเงิน 349,061.41 346,892.00

อื่นๆ 674,527.20 1,634,095.32

  15,498,555.61 15,011,212.32

รวม 25,661,524.96 26,393,548.05

21.	ผล	ประโยชน์	ที่	จ่าย	แก่	กรรมการ	และ	ผู้	บริหาร	ที่	สำคัญ	
 ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯตามมาตรา90ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหาร

 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557และ2556รวมเงินเดือนค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ

ที่บริษัทฯจ่ายให้กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน13.10ล้านบาทและ14.23ล้านบาทตามลำดับ
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19. OPERATING EXPENSES
 (Unit:Baht)

 For the year ended

 December 31, 2014 December 31, 2013

Personalexpenseswhicharenotexpensesforunderwriting

 andclaims 24,611,524.96 25,048,548.05

Premisesandequipmentexpenseswhichisnotexpenses

 forunderwriting 11,474,646.87 11,825,839.16

Taxesandduties 1,641,703.92 1,582,446.33

Baddebtsanddoubtfulaccounts 3,977.19 2,587,477.74

Directors’remuneration 1,050,000.00 1,345,000.00

Otheroperatingexpenses 8,155,622.64 6,732,869.62

Totaloperatingexpenses 46,937,475.58 49,122,180.90

20. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE
(Unit:Baht)

 For the year ended

 December 31,2014 December 31, 2013

Management  

Wagesandsalaries 9,530,890.00 8,426,890.00

Pensioncosts-definedcontributionplans 187,944.00 202,197.10

Others 444,135.35 2,753,248.63

  10,162,969.35 11,382,335.73

Other employees   

Wagesandsalaries 14,474,967.00 13,030,225.00

Pensioncosts-definedcontributionplans 349,061.41 346,892.00

Others 674,527.20 1,634,095.32

  15,498,555.61 15,011,212.32

Total 25,661,524.96 26,393,548.05

21. BENEFITS PAID TO DIRECTORS AND KEY MANAGEMENT
 Directors’remunerationisbenefitpaidtotheCompany’sdirectorsinaccordancewiththeSection90

ofthePublicCompanyLimitedActB.E.1992excludedsalariesandrelatedbenefitstobepaidtoexecutive

directors.

 ThefinancialstatementsfortheyearendedDecember31,2014and2013areincludedsalaries,

meetingallowanceandgratuitywhichtheCompanypaidtodirectorsandmanagementintheamount

ofBaht13.10millionand14.23million,respectively
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22.	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	ภาษี	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	แต่ละ	องค์	ประกอบ	ของ	กำไร	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จ	อื่น
   (หน่วย:บาท)

 จำนวน ก่อน ภาษี ผล ประโยชน์ จำนวน สุทธิ 

  (ค่า ใช้ จ่าย) ภาษี  จาก ภาษี

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557   

ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุน

 จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 29,292,818.70 (5,858,563.74) 23,434,254.96

กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,641,475.00) 328,295.00 (1,313,180.00)

รวม 27,651,343.70 (5,530,268.74) 22,121,074.96

ณวันที่31ธันวาคม2556  

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)

23.	เครื่อง	มือ	ทางการ	เงิน	
 23.1นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่107 เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

บรษิทัฯมีเครือ่งมอืทางการเงนิที่สำคญัที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยเงนิฝากสถาบนัการเงนิเงนิลงทนุ

ในหลกัทรพัย์เงนิให้กู้ยมืและเงนิคา้งรบั/คา้งจา่ยเกีย่วกบัการประกนัภยัตอ่บรษิทัฯมีความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอื

ทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความ เสี่ยง ด้าน การ ให้ สิน เชื่อ

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินให้กู้ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญ

เนือ่งจากผูกู้้ยมืเงนิและผู้เอาประกนัภยัของบรษิทัฯกระจายอยู่ในอตุสาหกรรมที่แตกตา่งกนัและภมูภิาคตา่งๆในประเทศ

และมลูคา่สงูสดุของความเสีย่งคอืมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ดงักลา่วหกัดว้ยคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตามที่แสดงไว้ใน

งบแสดงฐานะการเงิน

 ความ เสี่ยง ด้าน อัตรา ดอกเบี้ย

 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้คอืความเสีย่งที่มลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิและกระแสเงนิสดของบรษิทัฯจะ

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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22. 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, 2014  

Gainsonchangesinvaluesofinvestments 29,292,818.70 (5,858,563.74) 23,434,254.96

Actuarialgain(loss)reserve (1,641,475.00) 328,295.00 (1,313,180.00)

Total 27,651,343.70 (5,530,268.74) 22,121,074.96

AsatDecember31,2013  

Gainsonchangesinvaluesofinvestments (31,659,654.24) 6,331,930.85 (25,327,723.39)

Actuarialgain(loss)reserve (553,635.37) 110,727.07 (442,908.30)

Total (32,213,289.61) 6,442,657.92 (25,770,631.69)

23. FINANCIAL INSTRUMENTS
 23.1Financialriskmanagement

  TheCompany’sfinancialinstruments,asdefinedunderThaiAccountingStandardNo.107

“FinancialInstruments:DisclosureandPresentations”,principallycomprisecashandcashequivalents,

Premiumdueanduncollected,reinsuranceassets,duetoreinsurers,investmentsinsecuritiesandloans.The

financialrisksassociatedwiththesefinancialinstrumentsandriskmanagementpolicyisdescribedbelow.

  Credit risk

  Concentrationsofthecreditriskwithrespecttopremiumsdueanduncollectedareinsignificant

duetothelargenumberofcustomerscomprisingthecustomerbaseandtheirdispersionacrossdifferent

industriesandgeographicregionsinThailand.Themaximumexposuretocreditriskisthebookvalueofassets

afterdeductionofallowancefordoubtfuldebtsaspresentedinthestatementsoffinancialposition.

  Interest rate risk

  Interestrateriskistheriskthatthevalueofafinancialinstrumentwillfluctuateandthe

Company’scashflowswillaffectduetochangesinmarketinterestrate.
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 (หน่วย:บาท)

  ราคา ตาม บัญชี ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557

 อัตรา ดอกเบี้ย อัตรา ดอกเบี้ย  

   ปรับขึ้น ลง   คงที่ ไม่มี ดอกเบี้ย รวม

 ตาม อัตรา ตลาด

เงินฝากสถาบันการเงิน 15,280,697.37 - 3,591,258.18 18,871,955.55

เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า3เดือน - 349,930,000.00 - 349,930,000.00

หุ้นกู้ - 30,000,000.00 - 30,000,000.00

สลากออมทรัพย์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00

เงินให้กู้ยืม 11,117,170.98 - - 11,117,170.98

รวม 26,397,868.35 380,930,000.00 3,591,258.18 410,919,126.53



 (หน่วย:บาท)

 ราคา ตาม บัญชี ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556

 อัตรา ดอกเบี้ย อัตรา ดอกเบี้ย  

   ปรับขึ้น ลง   คงที่ ไม่มี ดอกเบี้ย รวม

 ตาม อัตรา ตลาด

เงินฝากสถาบันการเงิน 4,086,438.35 5,000,000.00 1,739,466.72 10,825,905.07

เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า3เดือน - 382,930,000.00 - 382,930,000.00

หุ้นกู้ - 20,000,000.00 - 20,000,000.00

สลากออมทรัพย์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00

เงินให้กู้ยืม 12,616,798.99 - - 12,616,798.99

รวม 16,703,237.34 408,930,000.00 1,739,466.72 427,372,704.06

 สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่จดัแบง่ตามระยะเวลานบัจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิถงึวนัที่ที่

มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)ได้ดังนี้
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 (Unit:Baht)

  Book value as at December 31, 2014

 Floating Fixed Non Total
 interest rate interest rate interest rate

Depositsatfinancialinstitutions 15,280,697.37 - 3,591,258.18 18,871,955.55

Fixeddepositsover3months - 349,930,000.00 - 349,930,000.00

Debentures - 30,000,000.00 - 30,000,000.00

Savinglotteries - 1,000,000.00 - 1,000,000.00

Collateralizedloans 11,117,170.98 - - 11,117,170.98

Total 26,397,868.35 380,930,000.00 3,591,258.18 410,919,126.53



 (Unit:Baht)

 Book value as at December 31, 2013

 Floating Fixed Non Total
 interest rate interest rate interest rate

Depositsatfinancialinstitutions 4,086,438.35 5,000,000.00 1,739,466.72 10,825,905.07

Fixeddepositsover3months - 382,930,000.00 - 382,930,000.00

Debentures - 20,000,000.00 - 20,000,000.00

Savinglotteries - 1,000,000.00 - 1,000,000.00

Collateralizedloans 12,616,798.99 - - 12,616,798.99

Total 16,703,237.34 408,930,000.00 1,739,466.72 427,372,704.06

 Thefinancialassetsthatcarryfixedinterestratesfurtherclassifiedbasedonthematuritydate,or

there-pricingdate(whicheverispractical)asfollows:-
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 (หน่วย:บาท)

 ราคา ตาม บัญชี ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557

      อัตรา ดอกเบี้ย  

 ภายใน 1 ปี เกิน กว่า 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถัว เฉลี่ย

     (ร้อย ละ ต่อ ปี)

เงินฝากสถาบันการเงิน    

เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ    

 เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า3เดือน349,930,000.00 - - 349,930,000.00 1.30-3.60

 หุ้นกู้ - 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 3.85-6.50

 สลากออมทรัพย์ 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 0.00-2.00

รวม 350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 380,930,000.00 



 ราคา ตาม บัญชี ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556

      อัตรา ดอกเบี้ย  

 ภายใน 1 ปี เกิน กว่า 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถัว เฉลี่ย

     (ร้อย ละ ต่อ ปี)

เงินฝากสถาบันการเงิน 5,000,000.00   5,000,000.00 3.10

เงินลงทุนในหลักทรัพย์–สุทธิ    

 เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า3เดือน303,430,000.0079,500,000.00 - 382,930,000.00 2.25-4.00

 หุ้นกู้ - - 20,000,000.00 20,000,000.00 5.25-6.50

 สลากออมทรัพย์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 0.00-2.00

รวม  308,430,000.00 80,500,000.00 20,000,000.00 408,930,000.00 

 ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลก เปลี่ยน

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยและการทำประกันภัยต่อ

เปน็เงนิตราตา่งประเทศโดยบรษิทัไม่ได้ทำสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพือ่ใช้เปน็เครือ่งมอืในการบรหิาร

ความเสี่ยง

 อย่างไรก็ตามผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจาก

วิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยรายใหญ่ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอา

ประกันภัยต่อ

 23.2มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี

ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน

 วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคา

ตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่

เหมาะสม
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 (Unit:Baht)

 Book value as at December 31, 2014

 Within Over 1 to Over 5 years Total Interest average

 1 year 5 years   (% per annum)

Depositsatfinancialinstitutions   

Investmentsinsecurities-net   

 Fixeddepositsover3months 349,930,000.00 - - 349,930,000.00 1.30-3.60

 Debentures - 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 3.85-6.50

 Savinglotteries 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 0.00-2.00

Total  350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 380,930,000.00 

 Book value as at December 31, 2013

 Within Over 1 to Over 5 years Total Interest average

 1 year 5 years   (% per annum)

Deposits at financial institutions  5,000,000.00   5,000,000.00 3.10 

Investments in securities - net      

 Fixed deposits over 3 months  303,430,000.00 79,500,000.00 - 382,930,000.00 2.25-4.00

 Debentures - - 20,000,000.00 20,000,000.00 5.25-6.50

 Savinglotteries - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 0.00-2.00

Total  308,430,000.00 80,500,000.00 20,000,000.00 408,930,000.00 

 Foreign currency risk

 TheCompanyconsidersitselfnosignificantforeigncurrencyriskrelatingtoreceiptsofinsurance

premiumsandreinsurancewithforeigninsurancecompaniesinforeigncurrencieswhichtheCompanydoes

notbuyanymonetaryinstrumentscontracttopreventtheforeigncurrencyrisk.However,Ourmanagement

believesthattheCompanyhasnotaffectfromthethismentionedriskassignificant,duetothereinsurance

traditionalwillbeusethesameforeigncurrenciesasquotewiththeInsured.
 23.2Fairvalue

  Afairvalueistheamountforwhichanassetcanbeexchangedoraliabilitysettledbetween

knowledgeable,willingpartiesinanarm’slengthtransaction.

  Methodologyoffairvaluemeasurementdependsuponcharacteristicsofthefinancial

instruments.Forthefinancialinstrumentswhichareregardedastradedinanactivemarket,fairvalue

hasbeendeterminedbythelatestquotedmarketprice.Ifhowevertheappropriatequotedmarketprice

cannotbedetermined,thefairvalueisdeterminedusinganappropriatevaluationtechnique.
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  บริษัทฯใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

  เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ 

  - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดมูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด

  - เงินลงทุนทั่วไปมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำนวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย

  - เงินฝากสถาบันการเงินพันธบัตรหุ้นกู้และตั๋วเงินซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า90วัน

มลูคา่ยตุธิรรมถอืตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิสว่นที่เกนิ90วนัประมาณโดยวธิีการหาสว่นลดกระแสเงนิสด

โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

  เงิน ให้ กู้ ยืม

  - มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิให้กู้ยมืที่ใช้อตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัและไมม่ีความเสีย่งที่มีสาระสำคญัของการ

ให้สินเชื่อถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ที่ใช้อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

24.	การ	บริหาร	จัดการ	ทุน	ของ	บริษัท	ประกัน	วินาศภัย	
 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

และการ ดำรงเงินกองทุนฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

25.	เงิน	สมทบ	กองทุน	ประกัน	วินาศภัย	
 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยมีจำนวนดังนี้

 บาท

  2557  2556 

 เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 612,198.51 570,147.21

26.	หลัก	ทรัพย์	ประกัน	วาง	ไว้	กับ	นาย	ทะเบียน
 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน14ล้านบาท(31ธันวาคม2556:

14ลา้นบาท)วางไวเ้ปน็หลกัทรพัย์เพือ่คำ้ประกนัไว้กบันายทะเบยีนประกนัภยัตามมาตรา19แหง่พระราชบญัญตัิประกนั

วินาศภัยพ.ศ.2535

27.	หลัก	ทรัพย์	ที่	จัดสรร	ไว้	เป็น	เงิน	สำรอง	วาง	ไว้	กับ	นาย	ทะเบียน	
 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556เงินฝากธนาคารจำนวน30.00ล้านบาทใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวาง

เป็นสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียน
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 ThefollowingmethodsandassumptionswereusedbytheCompanyinestimatingthefairvalues

offinancialinstruments:-
  Investments in securities

  - Thefairvalueoflistedsecuritiesisbasedontheirquotedmarketprices.

  - Thefairvalueofotherinvestmentcannotbeproperlycalculated,andthereforenodisclosure

ismade.

  - Thefairvaluesofdepositsatfinancialinstitutions,bonds,debenturesandnoteswithmaturity

periodsoflessthan90daysarebasedontheircarryingvalue.Forthosewithmaturityperiodslongerthan

90days,fairvaluesareestimatedusingadiscountedcashflowmethodbasedonthecurrentinterestrate

andtheremainingperiodtomaturity.
  Collateralized loans

  - Forfloatinginterestrateloanswithnosignificantcreditrisk,fairvalueisbasedoncarrying

value.Thefairvalueoffixedinterestrateloansisestimatedusingadiscountedcashflowmethodbased

onthecurrentinterestrate.

24. CAPITAL FUND MANAGEMENT 
 TheprimaryobjectivesoftheCompany’scapitalfundmanagementaretoensurethatithasan

appropriatefinancialstructure,presencestheabilitytocontinueitsbusinessasagoingconcernandto

maintaincapitalreserveinaccordancewithNotificationsoftheOfficeofInsuranceCommission(OIC).

25. CONTRIBUTION TO NON-LIFE GUARANTEE FUND
 AsatDecember31,2014and2013,theaccumulatedContributiontoNon-LifeGuaranteeFund

wereasfollows:
 Baht
  2014 2013 

 ContributiontoNon-LifeGuaranteeFund 612,198.51 570,147.21

26. ASSETS PLEDGED WITH REGISTRAR 
 AsatDecember31,2014and2013theCompanyusedbankdepositamountofBaht14million

(December31,2013:Baht14million)ascollateralwiththeregistrarinaccordancewiththeSection19of

InsuranceActB.E.2535.(1992).

27. ASSETS RESERVE PLEDGED WITH REGISTRAR 
 AsatDecember31,2014and2013,bankdepositamountofBaht30.00millionareusedascollateral

againstpremiumreservewiththeregistrar
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28.	กองทุน	สำรอง	เลี้ยง	ชีพ	
 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพพ.ศ.2530ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและบริษัทฯจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือ

ร้อยละ3ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทนุกสกิรจำกดัซึง่จะจา่ยให้พนกังานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษิทัฯสำหรบัปีสิน้สดุ

วันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ0.54ล้านบาทและ0.55

ล้านบาทตามลำดับ

29.	สำรอง	ตาม	กฎหมาย
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไร

สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะ

มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

30.	การ	เสนอ	ข้อมูล	ทางการ	เงิน	จำแนก	ตาม	ส่วน	งาน
 ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด

ดา้นการดำเนนิงานได้รบัและสอบทานอยา่งสมำ่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัสว่นงานและ

ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

 บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับ

ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ ได้

รายงานส่วนงานดำเนินงานโดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ได้แก่ประกันอัคคีภัยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถประกันภัยอุบัติเหตส่วนบุคคลประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของ

บริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557และ2556ดังนี้
 (หน่วย:บาท)

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557

  ประกันภัยทาง  ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย


ประกันอัคคีภัย

ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด
รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

 เบี้ยประกันภัยรับ 62,434,797.05 14,980,772.11168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30

 หักเบี้ยประกันภัยต่อ 22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 39,942,183.54 6,217,424.89159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01

 หักเงินสำรองเบี้ยประกันภัย

  ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 2,571,396.88 (243,976.01) 15,067,647.58 57,576.31 (42,197.66) 17,410,447.10

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 37,370,786.66 6,461,400.90144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91

 รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 43,847,085.62 9,609,635.76145,946,096.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
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28. PROVIDENT FUND 
 TheCompanyanditsemployeeshavejointlyregisteredaprovidentfundschemeunderProvident

FundActB.E.2530.(1987).ThefundiscontributedtobytheCompanyanditsemployeesattheequal

monthlyrateof3percentoftheemployees’basicsalary,basedonthelengthofemploymentandwillbe

paidtotheemployeesuponterminationinaccordancewiththerulesofthefund.Thefundismanagedby

KasikornManagementCompanyLimited.ForperiodsendedDecember31,2014and2013theCompany

contributedtoFundapproximatelyBaht0.54millionandBaht0.55millionrespectively.

29. LEGAL RESERVE
 UndertheSection116ofthePublicCompaniesActB.E.2535(1992),theCompanyisrequiredto

setasidealegalreserveatleast5%ofannualnetprofituntilthecumulativereservereachesanamount

of10%oftheauthorizedsharecapital.Suchlegalreserveisnotavailablefordividenddistribution.

30. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT 
 Operatingsegmentinformationisreportedinamannerconsistentwiththeinternalreportsthatare

regularlyreviewedbytheChiefOperatingDecisionMakerinordertomakedecisionsabouttheallocation

ofresourcestothesegmentandassessitsperformance.

 TheCompany’soperationsinvolvethesinglebusinesssegmentofnon-lifeinsurance,andarecarried

oninthesinglegeographicareaofThailand.Asaresult,alloftherevenues,operatingprofitsandassetsas

reflectedinthesefinancialstatementspertaintotheaforementionedbusinesssegmentandgeographical

area.Andforthepurposesofadministration.TheCompanyreportedoperatingsegments.Dividedinto

categoriesofproductsincludefireinsurance,marineandtransportinsurance,personalaccidentinsurance

andmiscellaneousinsuranceassegmentincomeandprofitoftheCompanyforperiodsendedDecember

31,2014and2013areasfollows.
 (Unit:Baht)

 ForyearendedDecember31,2014

 Fire Marineand Motor Personal Miscellaneous Total

  transportation  accident

Underwritingincome    

 Premiumwritten 62,434,797.05 14,980,772.11168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30

 Less:Premiumceded 22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29

 Netpremiumwritten 39,942,183.54 6,217,424.89159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01

 Less:Unearnedpremium

  reserves 2,571,396.88 (243,976.01) 15,067,647.58 57,576.31 (42,197.66) 17,410,447.10

 Earnedpremiumwritten 37,370,786.66 6,461,400.90144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91

 Feeandcommissionsincome 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42

Totalunderwritingincome 43,847,085.62 9,609,635.76145,946,096.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
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ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย     

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน

  การจัดการค่าสินไหมทดแทน5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74

 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84 - 1,045,345.00 58,106,200.82

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 22,014,595.15 5,471,739.39112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน      46,937,475.58

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      190,797,853.63

กำไรจากการรับประกันภัย      14,311,388.70

รายได้จากการลงทุนสุทธิ      21,130,224.13

กำไรจากเงินลงทุน      1,717,794.00

รายได้อื่น      7,992,689.50

ค่าใช้จ่ายอื่น      (19,174,363.52)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      25,977,732.81

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (4,391,945.31)

กำไรสำหรับงวด      21,585,787.50

 (หน่วย:บาท)

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

  ประกันภัยทาง  ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย


ประกันอัคคีภัย

ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด
รวม

รายได้จากการรับประกันภัย     

 เบี้ยประกันภัยรับ 56,740,318.47 15,184,236.95154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86

 หักเบี้ยประกันภัยต่อ 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 6,325,615.74146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63

หักเงินสำรองเบี้ยประกันภัย

  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 4,530,675.21117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56

 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 7,225,190.67118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94

 (หน่วย:บาท)

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557

  ประกันภัยทาง  ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย


ประกันอัคคีภัย

ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด
รวม



รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

179

ANNUAL REPORT 2014 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Underwritingexpenses     

 Claimsandlossesadjustment 5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74

 Commissionsandbrokerages13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49

 Otherunderwritingexpenses 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84 - 1,045,345.00 58,106,200.82

Totalunderwritingexpenses

 beforeoperatingexpenses 22,014,595.15 5,471,739.39112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05

Netinvestmentincome      46,937,475.58

Totalunderwritingexpenses      190,797,853.63

Gainfromunderwriting      14,311,388.70

Netinvestmentincome      21,130,224.13

Gainsoninvestments      1,717,794.00

Otherincome      7,992,689.50

Otherexpenses      (19,174,363.52)

Profitbeforeincometaxexpenses      25,977,732.81

Incometaxexpenses      (4,391,945.31)

Profitfortheperiod      21,585,787.50

     

(Unit:Baht)

 ForyearendedDecember31,2013

 Fire Marineand Motor Personal Miscellaneous Total

  transportation  accident

Underwritingincome     

 Premiumwritten 56,740,318.47 15,184,236.95154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86

 Less:Premiumceded 22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23

 Netpremiumwritten 34,528,727.13 6,325,615.74146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63

 Less:Unearnedpremium

  reserves 381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95 32,705.65 31,873,981.07

 Earnedpremiumwritten 34,146,728.18 4,530,675.21117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56

 Feeandcommissionsincome5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,221,036.38

Totalunderwritingincome 39,800,262.13 7,225,190.67118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94

 (Unit:Baht)

 ForyearendedDecember31,2014

 Fire Marineand Motor Personal Miscellaneous Total

  transportation  accident
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ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย     

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน

  การจัดการค่าสินไหมทดแทน 2,618,623.22 1,519,966.98 35,997,978.54 41,931.95 (513,570.71) 39,664,929.98

 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39 - 966,110.00 53,536,192.60

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 19,161,578.14 5,772,959.45101,876,507.74 182,200.55 3,261,153.19 130,254,399.07

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน      49,122,180.90

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      179,376,579.97

ขาดทุนจากการรับประกันภัย      (8,978,718.03)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ      19,977,723.74

กำไรจากเงินลงทุน      7,212,932.25

รายได้อื่น      6,757,988.89

ค่าใช้จ่ายอื่น      (17,395,134.49)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      7,574,792.36

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (5,747,813.32)

กำไรสำหรับงวด      1,826,979.04

 สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯณวันที่31ธันวาคม2557และ2556มีดังต่อไปนี้

   (หน่วย:บาท)
 ประกัน  ประกัน ภัย ทาง  ประกัน อุบัติเหตุ  ประกัน ภัย สินทรัพย์ ที่ 

 อัคคี ภัย ทะเล และ ขนส่ง 
ประกันภัย รถ

  ส่วนบุคคล  เบ็ดเตล็ด ปัน ส่วนไม่ ได้  
รวม

 

สินทรัพย์               

ณวันท่ี31ธันวาคม2557 31,629,739.97 16,453,225.70 24,643,699.94 201,668.88 14,109,403.66 723,344,107.05 810,381,845.20

ณวันท่ี31ธันวาคม2556 48,002,797.94 7,570,887.46 16,549,702.33 238,184.14 27,703,958.40 699,163,071.72 799,228,601.99

หน้ี สิน      

ณวันท่ี31ธันวาคม2557 59,812,575.55 11,744,298.38 103,973,658.28 401,881.53 15,823,824.09 40,373,084.62 232,129,322.45

ณวันท่ี31ธันวาคม2556 106,786,931.24 11,884,647.09 89,900,906.05 359,012.28 26,590,718.37 20,160,726.67 255,682,941.70

 (หน่วย:บาท)

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

  ประกันภัยทาง  ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย


ประกันอัคคีภัย

ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด
รวม
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Underwritingexpenses     

 Claimsandlossesadjustment 2,618,623.22 1,519,966.98 35,997,978.54 41,931.95 (513,570.71) 39,664,929.98

 Commissionsandbrokerages12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49

 Otherunderwritingexpenses 4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39 - 966,110.00 53,536,192.60

Totalunderwritingexpenses

 beforeoperatingexpenses 19,161,578.14 5,772,959.45101,876,507.74 182,200.55 3,261,153.19 130,254,399.07

Netinvestmentincome      49,122,180.90

Totalunderwritingexpenses      179,376,579.97

Lossfromunderwriting      (8,978,718.03)

Netinvestmentincome      19,977,723.74

Gainsoninvestments      7,212,932.25

Otherincome      6,757,988.89

Otherexpenses      (17,395,134.49)

Profitbeforeincometaxexpenses      7,574,792.36

Incometaxexpenses      (5,747,813.32)

Profitfortheperiod      1,826,979.04

 ThefollowingtablepresentssegmentassetsandliabilitiesoftheCompany’soperatingsegments

asatDecember31,2014and2013areasfollows:

  (Unit:Baht)

 Fire  Marine and  Motor Personal Miscellaneous Unallocated Total

  transportation  accident  assets

Assets       

AsatDecember31,2014 31,629,739.97 16,453,225.70 24,643,699.94 201,668.88 14,109,403.66 723,344,107.05 810,381,845.20

AsatDecember31,2013 48,002,797.94 7,570,887.46 16,549,702.33 238,184.14 27,703,958.40 699,163,071.72 799,228,601.99

Liabilities      

AsatDecember31,2014 59,812,575.55 11,744,298.38 103,973,658.28 401,881.53 15,823,824.09 40,373,084.62 232,129,322.45

AsatDecember31,2013 106,786,931.24 11,884,647.09 89,900,906.05 359,012.28 26,590,718.37 20,160,726.67 255,682,941.70

 (Unit:Baht)

 ForyearendedDecember31,2013

 Fire Marineand Motor Personal Miscellaneous Total

  transportation  accident
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31.	ทรัพย์สิน	ที่	มี	ข้อ	จำกัด	และ	ภาระ	ผูกพัน	
 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯได้นำเงินฝากธนาคารจำนวนเงินรวม64.93ล้านบาทสลากออม

ทรัพย์จำนวนเงิน0.20ล้านบาทและ1.00ล้านบาทตามลำดับใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันดังนี้

 (หน่วย:บาท)

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

เงินฝากธนาคาร  

 ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20,000,000.00 20,000,000.00

 หลักทรัพย์วางไว้กับนายทะเบียน 14,000,000.00 14,000,000.00

 หลักทรัพย์จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน 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 200,000.00 1,000,000.00

รวม 200,000.00 1,000,000.00

32.	ภาระ	ผูกพัน	และ	หนี้	สิน	ที่	อาจ	เกิด	ขึ้น	ภาย	หน้า	
 คดี ฟ้อง ร้อง

 ณวนัที่31ธนัวาคม2557บรษิทัฯถกูฟอ้งรอ้งคดีจากการเปน็ผูร้บัประกนัภยัโดยมีทนุทรพัย์ถกูฟอ้งเปน็จำนวน

เงนิโดยรวมประมาณ1.52ลา้นบาทอยา่งไรก็ตามบรษิทัฯมีหนี้สนิที่อาจจะเกดิขึน้จากคดีความที่ถกูฟอ้งรอ้งในมลูคา่ที่

ไมเ่กนิความคุม้ครองตามกรมธรรม์จำนวน0.32ลา้นบาทซึง่การพจิารณาคดีดงักลา่วยงัไม่แลว้เสรจ็และสว่นใหญ่บรษิทัฯ

คาดว่าจะชนะคดีบริษัทฯจึงได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็นจำนวน0.02ล้านบาท

 การ ค้ำ ประกัน

 ณวันที่31ธันวาคม2557และ2556บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่

เป็นจำนวนเงิน0.93ล้านบาทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันไฟฟ้า

33.	เหตุการณ์	ภาย	หลัง	วัน	ที่	ใน	งบ	การ	เงิน
 เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2558ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆที่สำคัญดังนี้

 1. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ทำให้ทุนจด

ทะเบียนจากเดิม60ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน120ล้านบาทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

 2. มีมติเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2551 ถึง

2557เป็นหุ้นสามัญไม่เกินจำนวน6ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา1

หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน60ล้านบาทหรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา10บาทต่อหุ้นและ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ2.50บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน15ล้านบาทรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้ง

ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ12.50บาทคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน75ล้านบาท
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31. RESTRICTED ASSETS WITH COMMITMENT 
 AsatDecember31,2014and2013,theCompanypledgedbankdepositofBaht64.93millionand
premiumsavingcertificateofBaht0.20millionand1.00million,respectively.ascollateralsfollows:
 (Unit:Baht)
 December 31, 2014 December 31, 2013
Bankdepositascollateralfor:  
 Bankoverdraft 20,000,000.00 20,000,000.00
 Assetspledgedwithregistrar 14,000,000.00 14,000,000.00
 Assetsreservepledgedwithregistrar 30,000,000.00 30,000,000.00
 Creditcardusage 500,000.00 500,000.00
 Electricityusage 430,000.00 430,000.00
Total 64,930,000.00 64,930,000.00
Premiumsavingcertificateascollateralfor:  
 Court 200,000.00 1,000,000.00
Total 200,000.00 1,000,000.00

32. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT
 Litigation
 AsatDecember31,2014theCompanywassuedfromactasinsurerwiththeprosecutionvalue
ofBaht1.52million.However,theCompany’scontingentliabilitiesfromprosecutioncasesinthevaluenot
morethanthepolicycustodyamountofBaht0.32million.Thoseprosecutioncaseshavebeenincompletely
consideredandtheCompanyexpectstowinthemostlycases.Nevertheless,theCompanyrecordedthe
provisionforcontingentlossamountofBaht0.02millioninthefinancialstatements.
 Guarantees
 AsatDecember31,2014and2013theCompanyhastheunusedletterofguaranteeissuedbybankin
thenameoftheCompanyfortheamountofBaht0.93millionrelatingtoguaranteeforelectricityusage.

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
 OnFebruary20,2015,themeetingsoftheBoardofDirectorspassedtheresolutionsasfollows:
 1. ToapproveanincreaseintheCompany’sregisteredsharecapitalfromBaht60milliontoBaht
120millionthroughtheregisterofadditional6millionordinaryshareswithaparvalueofBaht10eachor
atotalofBaht60million.
 2. ApprovaltoproposetoshareholdersmeetingtopayannualdividendstotheCompany’s
shareholdersfromtheCompany’soperatingresultof2008to2014.Thedividendistobepaidasstock
dividendinthenumberof6,000,000ordinaryshares,withparvalueofBaht10.00each,ataratioof1existing
ordinarysharestoreceivestockdividendof1share,withatotalamountofnotexceedBaht60.00million,
orequivalenttothedividendofBaht10.00pershare.InadditiontheCompanywillpayacashdividend
atBaht2.50pershare,orequivalenttoamountofnotexceedBaht15.00million.Totalannualdividend
paymentinformofcashandstockdividendequaltoBaht12.50pershare,equivalenttoamountofnot
exceedBaht75.00million.
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34.	การ	จัด	ประเภท	บัญชี	ใหม่
 งบแสดงฐานะการเงนิณวนัที่31ธนัวาคม2556ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการแสดง

รายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557ดังนี้

  บาท

  ก่อน จัด ประเภท  เพิ่ม ขึ้น (ลด ลง)  หลัง จัด ประเภท

สินทรัพย์   

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 20,709,733.91 766,200.44 21,475,934.35

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 59,802,106.21 967,914.24 60,770,020.45

 เงินลงทุนเผื่อขาย 216,853,621.46 (416,060.00) 216,437,561.46

 เงินลงทุนทั่วไป 0.00 416,060.00 416,060.00

หนี้สิน   

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 12,856,404.28 (646,119.51) 12,210,284.77

 สำรองค่าสินไหมทดแทนและ

  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 85,117,150.72 2,380,234.19 87,497,384.91

 รวม 199,391,906.58  199,391,906.58

 งบแสดงฐานะการเงินณวันที่1มกราคม2556ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

แสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2557ดังนี้

  บาท

 ก่อน จัด ประเภท  เพิ่ม ขึ้น (ลด ลง)  หลัง จัด ประเภท

สินทรัพย์   

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 18,811,807.94 457,119.77 19,268,927.71

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 93,139,064.72 5,761,043.44 98,900,108.16

 เงินลงทุนเผื่อขาย 245,502,307.20 (416,060.00) 245,086,247.20

 เงินลงทุนทั่วไป 0.00 416,060.00 416,060.00

หนี้สิน   

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 14,392,088.31 5,768,800.74 20,160,889.05

 สำรองค่าสินไหมทดแทนและ

  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 151,346,350.13 449,362.47 151,795,712.60

 รวม 191,714,741.42  191,714,741.42

35.	การ	อนุมัติ	งบ	การ	เงิน

 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่

20กุมภาพันธ์2558
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34. RECLASSIFICATION
 ThestatementoffinancialpositionasatDecember31,2013hasbeenreclassifiedinconformity

withthepresentationofthefinancialstatementsfortheyearendedDecember31,2014asfollows:

  Baht

 Before reclassify Increase (decrease) After reclassify

Assets

 Premiumdueanduncollected 20,709,733.91 766,200.44 21,475,934.35

 Reinsuranceassets 59,802,106.21 967,914.24 60,770,020.45

 Investmentsinsecurities:Availableforsales 216,853,621.46 (416,060.00) 216,437,561.46

 Investmentsinsecurities:Generalinvestment 0.00 416,060.00 416,060.00

Liabilities   

 Duetoreinsurers 12,856,404.28 (646,119.51) 12,210,284.77

 Lossreservesandoutstandingclaims 85,117,150.72 2,380,234.19 87,497,384.91

 Total 199,391,906.58  199,391,906.58

 ThestatementoffinancialpositionasatJanuary1,2013hasbeenreclassifiedinconformitywith

thepresentationofthefinancialstatementsfortheyearendedDecember31,2014asfollows:

  Baht

 Before reclassify Increase (decrease) After reclassify

Assets   

 Premiumdueanduncollected 18,811,807.94 457,119.77 19,268,927.71

 Reinsuranceassets 93,139,064.72 5,761,043.44 98,900,108.16

 Investmentsinsecurities:Availableforsales 245,502,307.20 (416,060.00) 245,086,247.20

 Investmentsinsecurities:Generalinvestment 0.00 416,060.00 416,060.00

Liabilities   

 Duetoreinsurers 14,392,088.31 5,768,800.74 20,160,889.05

 Lossreservesandoutstandingclaims 151,346,350.13 449,362.47 151,795,712.60

 Total 191,714,741.42  191,714,741.42

35. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
 ThesefinancialstatementshavebeenapprovedforissuancebyCHARANINSURANCEPUBLIC

COMPANYLIMITED’sauthorizeddirectorsonFebruary20,2015.
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