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ข้อมูลทั่วไป (GENERAL INFORMATION)
ชื่อ
:
ชื่อย่อ
: 	
เลขทะเบียน
:
ประกอบธุรกิจ
: 	
สถานที่ตั้ง
:
		
โทรศัพท์ 	
: 	
E-mail
: 	
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ :
มูลค่าหุ้นละ
:
สาขาขอนแก่น
:
		
สาขาเชียงใหม่
:
		

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
CHARAN
0107537000807 *(บมจ. 327)
รับประกันวินาศภัย
อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2276-1024 โทรสาร : 0-2275-4919
chrins@cathinet.com URL : www.charaninsurance.com
60,000,000 บาท
6,000,000 หุ้น
10 บาท
เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0-4332-5255-9
เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 0-5380-6616-8
สาขากระบี่
: เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
		 โทรศัพท์ : 0-7562-4083-4
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
		 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
		 กรุงเทพมหานคร
		 โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2596-9302-11 โทรสาร 0-2832-4994-5
สำนักงานผู้ตรวจบัญชี : บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
และผู้สอบบัญชี
: 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		 โทร. 0-2259-5300-2
		 โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
		 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
			และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
		 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
ที่ปรึกษาทางการเงิน
: ไม่มี
*1 มกราคม 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เป็น 010753700080
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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

4

* 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
หนวย : พันบาท/ Unit : Thousand Baht

		
2557 / 2014 2556 / 2013	 2555 / 2012	 
ฐานะทางการเงิน / Financial Position					
สินทรัพย์รวม / Total asset
810,382 	
799,229
876,108 		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 629,228 	
620,784
651,932
Investments in securities
หนี้สินรวม / Total liabilities
232,129 	
255,683
290,619		
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ equity
578,252
543,546
585,489
						
ผลการดำเนินงาน / Operating Results					
เบี้ยประกันภัยรับรวม / Gross written premiums
270,209 	
249,415 	 160,325 		
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net written premiums
207,173 	
189,051 	 104,510		
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ / Net incurred losses
44,825	 39,665	 59,576
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
14,311 	
(8,979)
(38,381)	 
Gain (Loss) on underwriting
รายได้จากการลงทุน / Investment income
22,848 	
27,191 	
71,352
ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน / Operating expenses
46,938 	
49,123	 53,610	 	
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ / Net profit (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 / Book value
96.37 	
90.59 	
97.58 	
อัตราส่วนทางการเงิน (%) / Financial Ratios (percent)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
2.68 	
Return on assets 	
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 	
3.50 	
Return on investment	 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
3.85 	
Return on equity	 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ / Payout ratio
347.45 	

0.22

2.96 	 	

4.10

10.85 		

0.32

4.55

492.61

70.75
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เบี้ยประกันภัยร ับโดยตรง / Direct premium

(หน่วย : ล้านบาท / unit: million baht)

สัดส่วนเบี้ยประกันภ
 ัยรับโดยตรงของบริษัทจำแนกตามประเภทการรับประกันภัย
The Company’s direct premiums by line of business

เบี้ยป
 ระกันภัยทถ
ี่ ือเป็นรายได้ / Earned premium

6

(หน่วย : ล้านบาท / unit: million baht)
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กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net profit (loss)

(หน่วย : ล้านบาท / unit: million baht)

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ / Net incurred losses

(หน่วย : ล้านบาท / unit: million baht)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ม งุ่ ให้บ ริการเพือ่ ก ารบริการทดี่ สี ำหรับล กู ค้าแ ละสร้างรากฐานทางการเงินให้ม นั่ คงและแข็งแกร่ง ตลอดจน
มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป

วิสัยท
 ัศน์
“จรัญส ัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”

พันธกิจ
มุ่งมั่นและพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นหลักประกันที่มั่นคง
พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจข องบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็น
- การรบั ป ระกันภ ยั โดยตรง เป็นการรบั ป ระกันภ ยั ผ่านตวั แทน นายหน้าบ คุ คลธรรมดานายหน้าน ติ บิ คุ คล
สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อรับจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ
บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่ การรับป ระกัน
อัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยรถยนต์
2. ด้านการลงทุน
บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็นรายได้สำคัญ
อีกทางหนึ่งให้แก่บริษัท โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และมี
สภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่บริษัทต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้อง
ปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับแ ละสง่ เสริมก ารประกอบธรุ กิจป ระกันภ ยั เรือ่ ง การลงทุนป ระกอบธรุ กิจอ นื่ ข องบริษทั ป ระกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นสามัญ หุ้นกู้ รวมทั้งการฝากเงิน
ในธนาคาร
8

ANNUAL REPORT 2014 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Operations Policy and Overview
We aim to provide quality service to our customers and to build financial strength as well as creating
ever-increasing value for shareholders.

Vision

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

Mission

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

Operations Overview
The business operations of the Company are of two areas, namely:
1. Underwriting
 	 Our core business includes all classes of non-life insurance underwriting and is divided into:
- Direct insurance refers to selling insurance through agents, brokers - independent persons or
firms - or financial institutions, and directly to customers.
- Reinsurance refers to acceptance of risks from other non-life insurers.
The Company operates four main classes of non-life insurance underwriting, i.e. fire insurance,
marine and logistics insurance, miscellaneous insurance and automobile insurance.
2. Investment
A non-life insurer is permitted to use its surplus funds to invest or seek returns as another major
source of income. Investments made should be appropriate to the level of risk acceptable to the insurer
and should be liquid enough to be easily changed into cash when needed. Investment by insurers must
also be in strict compliance with statutory requirements in terms of type, proportion and limit of investment
under the Office of Insurance Commission’s Notification Re: Investment in Other Businesses by Non-Life
Insurers. Examples of investment assets permitted are securities, bills, bonds, ordinary shares, debentures and
bank deposits.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัตค
ิ วามเป็นม
า
		 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อว ันที่ 10
พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
ในปี 2518 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด” เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และ
เป็น 10 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2523 และปี พ.ศ. 2526 ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2534 เพิ่มทุนเป็น 30 ล้านบาท และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ด้วยทนุ จ ดทะเบียน 60 ล้านบาท ประกอบดว้ ยหนุ้ ส ามัญ
6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี พ.ศ. 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)
ในปี 2549 บริษัทได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริษัทป ระกันวินาศภัยทมี่ ีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3”
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบ
 ริการ
การประกันอ คั คีภ ยั เป็นการรบั ป ระกันภ ยั ส งิ่ ป ลูกส ร้าง อาคาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอตุ สาหกรรม
ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่
รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้
ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม
แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภัยเนื่องจากไฟฟ้า เป็นต้น  
การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ เป็นการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน ซึ่งจะให้ความ
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นำเข้าในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ และยังให้ความคุ้มครอง
พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็นต้น
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการรับประกันภัยประเภทต่างๆ ได้แก่
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม
- การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
- การประกันภัยสำหรับเงิน
- การประกันภัยโจรกรรม
- การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
- การประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด
- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 	 
- การประกันภัยสิทธิการเช่า
- การประกันภัยกระจก
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NATURE OF BUSINESS
History
The Charan Insurance Public Company Limited was established on 10 November 1949 under the
name “Soon Heng Lee Insurance Company Limited”. With a starting capital of 2.0 million baht, the Company
was licensed to operate all lines of non-life insurance underwriting, i.e. fire insurance, marine insurance,
miscellaneous insurance and automobile insurance.
In 1975, the Company was renamed “Charan Insurance Company Limited” and increased its
registered capital to 5.0 million baht, 10.0 million baht and 30.0 million baht in 1980, 1983 and 1991 respectively.
In 1992, Charan Insurance became a listed company on the Stock Exchange of Thailand with authorized
share capital of 60.0 million baht comprising six million ordinary shares of 10.0 baht each. The Company
was registered in 1994 as a public company under registration number Bor Mor Jor 327 (PCL 327).
With authorized and paid-up share capital of 60.0 million baht, Charan Insurance is currently
a public limited company listed on the Stock Exchange of Thailand under business registration number
0107537000807 (formerly Bor Mor Jor 327).
In 2006, we were named the third winner of the Non-life Insurer of Management Excellence Award
by the Office of Insurance Commission.
Products and Services
Fire insurance is the protection against property loss or damage caused by fire, lightening and
explosion of lighting- or domestic-use gas. Insurance cover can be taken out for any properties located
within the kingdom such as constructions, buildings, dwellings, commercial buildings, manufacturing plants,
building contents, stock of merchandise, furniture as well as machinery and raw materials. It also provides
additional coverage for other perils, e.g. windstorm, flood, earthquake, hailstorm, electrical derangement,
etc.
Marine and logistics insurance protects domestic and international freight shipped by sea, air,
road or rail. It provides coverage against any loss of or damage to imported and exported goods in transit
caused by sea perils or natural forces. Other risks which can also be covered by the insurance policy are
theft, war, riot and strike.
Miscellaneous insurance includes various types of coverage such as:
- Personal and Group Accident Insurance
- Travel Accident Insurance
- 	Money Insurance
- 	Burglary Insurance
- Erection Insurance
- Construction Insurance
- 	Liability Insurance
- All-Risks Insurance
- 	Leasehold Insurance
- Plate Glass Insurance
11
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- การประกันภัยอิสรภาพ
- การประกันภัยมะเร็ง
- การประกันภัยความซื่อสัตย์ 	
- 	การประกันภัยกอล์ฟ
- การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง 	 - การประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
- การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
- การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
- การประกันภัยร้านทอง
- การประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ - 	การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
- 	การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน - 	การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
- กรมธรรม์ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม 	
- กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย
- กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
การประกันภัยรถยนต์ เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองการสูญหาย
และความเสียห ายของตวั รถ อุปกรณ์ป ระจำรถถกู ล กั ข โมย ความสญู เสียช วี ติ แ ละทรัพย์สนิ ข องผขู้ บั ขีแ่ ละผโู้ ดยสารในรถ
ความสญู เสียต อ่ ช วี ติ แ ละทรัพย์สนิ ข องบคุ คลภายนอก รวมทงั้ ค วามคมุ้ ครองพเิ ศษอนื่ ๆ เช่น การประกันต วั ค นขบั ในคดี
อาญา เป็นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็น 2 แบบ คือ
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เพื่อความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิตและความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถ
- การรบั ป ระกันภ ยั ภ าคสมัครใจ หมายถงึ การประกันภ ยั ท เี่ กิดข นึ้ โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ซึง่ ม ไิ ด้
เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : ให้ค วามคมุ้ ครองความเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ ต อ่ ต วั รถยนต์ห รืออ ปุ กรณ์ต ดิ ป ระจำรถยนต์ การบาดเจ็บ
และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 2 : ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครองความรับผิด
ตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 3 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5 : ให้ค วามคมุ้ ครองตอ่ ก ารสญู หายของรถยนต์ห รือไฟไหม้ รวมถงึ ค วามเสียห ายตอ่ รถยนต์เนือ่ งจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บ หรือการเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
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- 	Bail Bond Insurance
- Cancer Insurance
- 	Fidelity Guarantee
- Golfers Insurance
- Watercraft Passenger Insurance
- 	Surveyors Insurance
- 	Category 3 Licensed Business Liability Insurance
- 	Hazardous Substance Road Transport Liability Insurance
- 	Unemployment Insurance
- Gold Shop Insurance
- Elderly Care Insurance
- 	Workmen’s Compensation Insurance
- 	Boiler and Pressure Vessel Insurance
- 	Machinery Breakdown Insurance
- 	Product Liability Insurance
- Small-Business All-Risks Insurance
- Terrorism Property Insurance
- Microinsurance Policy
Automobile insurance covers risks arising from use of motor vehicle. Protection ranges from loss of
and damage to the vehicle itself, theft of auto accessories, to injury, loss of life and property of both the
driver and passengers of the vehicle, as well as loss of life and property of third party. It also provides extra
coverage such as driver bail bond. Auto insurance is divided into:
- 	 Compulsory insurance refers to the minimum legally required insurance aimed at protecting
against loss of life of and bodily injury to motor accident victims.
- 	Voluntary insurance refers to the insurance coverage taken out voluntarily by vehicle owner and
not imposed by law.
Auto coverage can be classified into the following five categories:
Category 1 : 	protects against loss of or damage to the insured vehicle or auto accessories as well
as personal injury and loss of life including legal liability towards third parties for death, injury and loss of or
damage to property.
Category 2 : covers loss of or damage to the insured vehicle caused by theft and fire only as well
as legal liability for third-party death/injury and property damage.
Category 3 : covers only legal liability towards third parties for death, bodily injury and loss of or
damage to property.
 	
Category 4 : protects against legal liability for third-party property only.
Category 5 : covers legal liability towards third parties for death, bodily injury and property damage
as well as loss of or damage to the insured vehicle caused by theft, fire and collision.
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 ดังนี้
		
กลุมธุรกิจ
		
1. เบี้ยประกันภัยรับ-สุทธิ*
 	 1.1 เบี้ยประกันอัคคีภัย-สุทธิ
 	 1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล-สุทธิ
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต-สุทธิ
1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด-สุทธิ
			 รวม
2. รายไดจากการลงทุน 	
3. รายไดอื่น ๆ
 		 รวม 		

ปี 2557
ป 2556
ป 2555
มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%)
39.94
6.22 	
159.54 	
1.47
207.17 	
22.85
7.99
238.01

16.78
34.53
2.61 	 6.33
67.03 	 146.80
0.62
1.39
87.04 189.05
9.60 	 27.19
3.36
6.76
100.00 223.00

15.48 29.77	 16.57
2.84 6.99 3.89
65.83 66.89 37.24
0.62 0.86 0.48
84.77 104.51 58.18
12.20 71.35 39.73
3.03 3.76 2.09
100.00 179.62 100.00

* เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการสงคืน ยกเลิก และประกันภัยตอ
การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ในปี 2557 มีบริษัทประกันวินาศภัยรวมกันทั้งสิ้น 63 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประกันวินาศภัย 62 บริษัท
ทีเ่ หลือเป็นบ ริษทั ก ลางฯ ซึง่ จ ดั ต งั้ ข นึ้ ต าม พรบ. คุม้ ครองผปู้ ระสบภยั จ ากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 1 บริษทั และในจำนวน
63 บริษัท เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียวจำนวน 5 บริษัท ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถผลิตเบี้ย
ประกันภัยได้ถึง 185,382.15 ล้านบาท (ข้อมูล เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ
และสถิติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
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Revenue Structure
		 Our revenue structure is made up of two major components, i.e. premium income and investment
income. Revenue analysis for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 is shown below.
		
Line of Business
1. Net written premiums*
 	 1.1 Net fire premiums
 	 1.2 Net marine premiums
1.3 Net automobile premiums
1.4 Net miscellaneous premiums
			 Total
2. Investment income 	
3. Other income
 		 Total

2014
Bht mln %
39.94
6.22 	
159.54 	
1.47
207.17 	
22.85
7.99
238.01

2013
Bht mln %

16.78
34.53
2.61 	 6.33
67.03 	 146.80
0.62
1.39
87.04 189.05
9.60 	 27.19
3.36
6.76
100.00 223.00

2012
Bht mln %

15.48 29.77	 16.57
2.84 6.99 3.89
65.83 66.89 37.24
0.62 0.86 0.48
84.77 104.51 58.18
12.20 71.35 39.73
3.03 3.76 2.09
100.00 179.62 100.00

* Net of premiums returned, cancelled and ceded.

Market and Competitive Environment
 	
In 2014, there were a total of 63 companies in Thailand’s non-life insurance market. Of these, 62
were non-life insurers, one was a jointly-owned company established pursuant to the Road Accident Victims
Protection Act, B.E. 2535, and five were specialist health insurance providers. The non-life insurance sector
generated as high as 185,382.15 million baht in aggregate premiums. [Official figure for January-November
2014; Source: Market Analysis and Statistics Department, Office of Insurance Commission]
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ตารางเปรียบเทียบเบี้ยป
 ระกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
หน่วย : พันบาท
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล และขนส่ง
ตัวเรือ
สินค้า
ภัยรถ		
โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย
โดยความสมัครใจ
ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
วิศวกรรม
อากาศยาน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
สุขภาพ
พืชผล
อื่นๆ
รวม		

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
2557
2556
เพิ่ม(ลด)%
9,847,093 	
10,513,940
(6.34)
4,825,605 	
4,879,024
(1.09)
395,698 	
365,833
8.16
4,429,907 	
4,513,191
(1.85)
107,029,903 	
108,021,944
(0.92)
14,006,880 	
13,657,957
2.55
93,023,023 	
94,363,987
(1.42)
63,679,545
61,211,180 	
4.03
23,503,332
22,905,934 	
2.61
1,823,006
1,637,874 	
11.30
2,742,728
2,760,930 	
(0.66)
422,844
418,284 	
1.09
22,491,698
21,233,994 	
5.92
6,450,831
5,489,064 	
17.52
2,076
1,794 	
15.70
6,243,031
6,763,304 	
(7.69)
185,382,147
184,626,087
0.41

กลยุทธ์และการแข่งขัน
บริษทั ได้ต ระหนักถ งึ ค วามสำคัญข องผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบตา่ งๆ ในธรุ กิจป ระกันวนิ าศภัย
และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท แล้วนำมาวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของ
บริษัท ในระยะ 3 - 5 ปี ให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งเป้าหมายการขยายงานของบริษัทจะไม่
คำนึงถ งึ เฉพาะผลตอบแทนทบี่ ริษทั ได้รบั เพียงอย่างเดียว แต่จ ะประเมินถ งึ ค วามคมุ้ ค า่ ข องผลตอบแทนกบั ค วามเสีย่ งใน
แต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว
บริษทั เน้นท จี่ ะหลีกเลีย่ งการแข่งขันท างดา้ นราคา โดยดำเนินก จิ กรรมทางการตลาดทสี่ ร้างผลกำไรอย่างแท้จริง
ให้กับบริษัท บริหารการตลาดให้มีมาตรฐานและมุ่งที่จะเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับ
ภาพลักษณ์ท ดี่ ขี ององค์กรในฐานะทเี่ ป็นส มาชิกห น่วยหนึง่ ในสงั คม ปรับปรุง และลดขนั้ ต อนการทำงานให้ม ปี ระสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มุ่งขยายช่องทางการขาย การบริการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเสริมสร้างคุณภาพ
บุคลากร โดยการพฒั นาทกุ รปู แ บบเพือ่ เพิม่ ศ กั ยภาพในการให้บ ริการ พัฒนาระบบงานดา้ นคอมพิวเตอร์ให้ม ปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้น เพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริการมีคุณภาพและรวดเร็ว สามารถ
ส่งมอบบริการสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา
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Direct Premium of Non-Life Insurance Industry
Unit : Thousand Baht
Type of insurance
Fire		
Marine & Transportation
Hull
Cargo
Automobile
Compulsory
Voluntary
Miscellaneous
Industrial All-Risks
Public Liability
Engineering Insurance
Aviation Insurance
Personal Accident
Health Insurance
Crop Insurance
Other Insurance
Total		

2014
9,847,093 	
4,825,605 	
395,698 	
4,429,907 	
107,029,903 	
14,006,880 	
93,023,023 	
63,679,545
23,503,332
1,823,006
2,742,728
422,844
22,491,698
6,450,831
2,076
6,243,031
185,382,147

Direct Premium
2013
Increase (Decrease) %
10,513,940
(6.34)
4,879,024
(1.09)
365,833
8.16
4,513,191
(1.85)
108,021,944
(0.92)
13,657,957
2.55
94,363,987
(1.42)
61,211,180 	
4.03
22,905,934 	
2.61
1,637,874 	
11.30
2,760,930 	
(0.66)
418,284 	
1.09
21,233,994 	
5.92
5,489,064 	
17.52
1,794 	
15.70
6,763,304 	
(7.69)
184,626,087
0.41

Strategy and Competition
The Company is well aware of the possible impact of regulatory changes and intensifying competition
from market liberalization. We have evaluated the adequacy of our risk-based capital position and used the
assessment results to plan our 3-5 year business and capital management strategies in ensuring maximum
benefit to all our stakeholders. The aim of our business expansion will not only take account of the returns
achieved, but will also assess the value and risk involved in each area as well as the long-term effects on
our capital funds and on the interests of all stakeholders.
We strive to avoid price competion by adopting a number of measures such as: engaging in
marketing activities which generate real profits; raising our marketing standards; fulfilling good governance
principles; giving priority to promoting the organization’s good image as a member of society; continuously
improving and streamlining processes to ensure efficiency; expanding sales and service channels to suit
circumstances; strengthening staff skills and qualities through training and development; upgrading IT
systems to support the growing business and ensure prompt, quality delivery of service to meet the needs
of customers.
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็น
อย่างยิง่ เนือ่ งจากการดำเนินธ รุ กิจข องทางบริษทั เกีย่ วข้องกบั ก ารรบั ค วามเสีย่ งภยั จ ากผเู้ อาประกันภ ยั บริษทั จ งึ ม ภี าระ
ผูกพันกับทางผู้เอาประกันภัยตามความคุ้มครองที่ได้ทำไว้กับทางบริษัท รวมไปถึงการเปิดตลาดเสรีทางการเงินและ
การลงทุน ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจท เี่ กิดข นึ้ การบริหารจดั การความเสีย่ งทเี่ หมาะสมและเพียงพอจงึ เป็นส งิ่ ส ำคัญ เพือ่ ช ว่ ยลดผลกระทบจาก
ความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางบริษัทว่ามีการจัดการกับความเสี่ยงได้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสมแล้ว บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ไว้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ความเสีย่ งดา้ นการรบั ป ระกันภ ยั หมายถงึ ความเสีย่ งทเี่ กิดจ ากความผนั ผวนของความถี่ ความรนุ แรง และเวลา
ทีเ่ กิดค วามเสียห าย ทีต่ า่ งไปจากสมมติฐานในการคำนวณอตั ราเบีย้ ป ระกันภ ยั การคำนวณเงินส ำรอง และการพิจารณา
รับประกันภัย ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ กับผู้เอา
ประกันภ ยั รวมถงึ ค วามเสียห ายอนั เกิดจ ากปจั จัยภ ายนอกทไี่ ม่ป กติ โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงของสภาพภมู ศิ าสตร์ เช่น
ภาวะนำ้ ท ว่ ม ภัยธ รรมชาติ ภัยพ บิ ตั ิ อุบตั ภิ ยั รวมถงึ ส ภาพของสงั คมและวฒั นธรรม เช่น ภัยก อ่ การรา้ ย หรือก ารโจรกรรม
เป็นต้น จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินที่ทางบริษัทรับประกันภัยได้
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ค่าสินไหมทดแทน
เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ยงจากความไม่สมดุล
ของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย โดยเน้นการเจาะตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท เพราะจะทำให้
รายได้และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรขาดทุนของ
บริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ม กี ารจดั การกับความเสี่ยงไว้อย่างเป็นระบบ โดยเริม่ ตงั้ แต่ข ั้นตอนการรับประกันภ ัย บริษัทมนี โยบาย
รับประกันภัยที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ยงของภัยที่จะ
รับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ด้วย โดยบริษัทจะ
พิจารณาขอ้ มูลจ ากสถิตทิ ไี่ ด้รวบรวมไว้ และยงั ม กี ารกำหนดอตั ราเบีย้ ป ระกันภ ยั ให้ม คี วามเหมาะสมกบั อ ตั ราความเสีย่ ง
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกระจายความเสี่ยงสำหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริษัท
ประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty
Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน
(Excess of Loss Reinsurance) ซึง่ ท ำให้ค วามเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการรบั ป ระกันภ ยั ข องบริษทั ล ดลง ตลอดจนดแู ลกระบวนการ
จัดการสินไหมทดแทนของบริษัทให้มีความรัดกุมและถูกต้องตรงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
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Risk Management Policies
The Charan Insurance Public Company Limited makes risk management one of its key priorities. With
its business being concerned with acceptance of risks from the insured, the Company has an obligation
towards the insured according to the coverage offered. The growing liberalization of the financial and
investment markets has also necessitated us to adapt to the economic changes. Appropriate and adequate
risk management is therefore crucial to minimizing the impact of uncertainties in our activities. To provide
assurances of comprehensive and appropriate risk control within the organization, we have developed our
risk management policies for 2015 as follows.
1. Insurance Risk
Insurance risk refers to the risk of loss arising from unpredictability of frequency, severity and timing
of damage that differ from the assumptions made in calculating premiums or reserves and in underwriting
considerations. The operations of the Company involve protection of the insured against various types of
risks and loss arising from unusual external factors, particularly those caused by geographical changes, e.g.
floods, natural disasters, cataclysms, including social calamities like terrorism or robbery. All such perils can
do severe damage to the life and properties insured by the Company.
The risk factors that could negatively affect the operations include insurance claims as they
represent a major expenditure uncontrollable by the Company. Another factor is the risk of unbalanced
product mix resulting from focused market penetration for certain risks, because the Company’s income
may consequently be tied to those products, thereby affecting its future revenue and profits.
Risk management approach
Systematic risk management is in place covering from the process of risk underwriting. It is our
policy to insure against those perils with a low degree of risk through careful selection of prospective clients,
property, types of business and exposure of risks to be accepted and by taking into account the area’s
vulnerability to natural disasters. Considerations are based on data and statistics collected while premiums
are appropriately set according to risk. The Company also mitigates insurance risk by transferring those large
risks to financially sound domestic and overseas reinsurers under different forms of reinsurance contracts such
as treaty reinsurance, excess of loss reinsurance and facultative reinsurance, all of which help minimize the
Company’s insurance business risk. We further ensure a rigorous claims management process where claims
are settled accurately according to actual loss.
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การประเมินความเสี่ยงด้านการประกันภัยจะพิจารณาจากอัตราความเสี่ยงรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
ประจำเดือนเพือ่ แ สดงฐานะการเงินแ ละกจิ การ นอกจากนนั้ ท างคณะกรรมการรบั ป ระกันภ ยั ข องบริษทั จ ะทำการตดิ ตาม
ความเสีย่ งเป็นป ระจำทกุ ไตรมาส โดยจะมกี ารคำนวณอตั ราความเสียห าย (Loss Ratio) อย่างสม่ำเสมอและมกี ารประชุม
ของคณะกรรมการรับประกันภัยเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน  
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งดา้ นสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการทบี่ ริษทั ไม่ส ามารถชำระหนีส้ นิ หรือภ าระผกู พัน
เมือ่ ถ งึ ก ำหนด เนือ่ งจากไม่ส ามารถเปลีย่ นสนิ ทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่ส ามารถจดั หาเงินท นุ ได้เพียงพอ หรือส ามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ปัจจัยค วามเสีย่ งดา้ นสภาพคล่องทอี่ าจมผี ลกระทบตอ่ ก ารดำเนินธ รุ กิจข องบริษทั ได้แก่ การเกิดค วามเสียห าย
ขนาดใหญ่โดยทีไ่ ม่ได้ค าดคดิ จ ากมหันตภัยท รี่ นุ แรง ซึง่ ส ง่ ผ ลให้บ ริษทั ไม่ส ามารถจดั การกบั ภ าระผกู พันเมือ่ ถ งึ ก ำหนดได้
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อชำระได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในระยะเวลากำหนด หรือส ามารถจดั หาเงินก องทุนได้แ ต่ด ว้ ยตน้ ทุนท สี่ งู เกินก ว่าท จี่ ะยอมรับได้ ซึง่ อาจทำให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้คำนึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุน ให้สอดคล้องต่อสภาพของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในภาวะที่สามารถจะดำเนินการจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ครบถ้วน รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันต่อ หรือเรียกร้องจากผู้กระทำผิดในกรณีที่สินไหม
รายนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนั้นบริษัทยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดขึ้น โดยทางบริษัทได้มีการดำรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) เพื่อส ร้างความมั่นใจว่าเงินกองทุนที่บริษัทจะต้องดำรงไว้มีความเพียงพอกับ
ระดับค วามเสีย่ งในทกุ ด า้ นและเหมาะสมกบั แ นวทางการดำเนินธ รุ กิจ และเพือ่ เป็นการสง่ เสริมก ารปฏิบตั ติ ามหลักส ากล
ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัย
การประเมินค วามเสีย่ งดา้ นสภาพคล่องของบริษทั จ ะพจิ ารณาจากอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุน (CAR
RATIO) ในการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) โดยมีการวัดเป็นประจำทุกเดือน
และมีการวัดแบบเต็มรูปแบบ (Full Valuation) ทุก 6 เดือน โดยทางบริษัทจะยอมรับความเสี่ยงที่ระดับไม่น้อยกว่า 140%
ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด
นอกจากนที้ างคณะกรรมการบริหารของบริษทั ย งั ม กี ารตดิ ตามความเสีย่ งเป็นป ระจำทกุ เดือน โดยมกี ารคำนวณอตั ราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR RATIO) และยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำทุกไตรมาส เพื่อทบทวน
และหาแนวทางในการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมตามระดับเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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Insurance risk is assessed from monthly risk rates using monthly reports which show financial and
business positions. Moreover, the Company’s Underwriting Committee monitors the risk on a quarterly basis by
consistently calculating the loss ratio and meeting every quarter to consider and review implementation.
2. Liquidity Risk
Liquidity risk refers to the risk of failure to meet liabilities or obligations as they fall due because of
inability to realize assets or raise sufficient cash or because funds can be secured but at too high a cost
to be acceptable.
The risk factors that could have an adverse effect on the operations include the occurrence of
unexpected large-scale damage from disastrous catastrophe which prevents the Company from fulfilling its
obligations because it is unable to convert assets into cash or raise enough fresh funds to meet the needs
within the required period or because funds can be obtained at an unacceptably high cost that could
cause damage to the Company.
Risk management approach
The Company gives consideration to its liquidity in the securing of cash, the management of net
cash flow and investment in securities and the raising of funds from liability and capital sources to match
the claims already incurred and to be incurred. This enables us to be in a position to pay all claims promptly
and easily and to recover the loss from reinsurers or to recover damages from the liable party. We also
comply with the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC). By maintaining the required level
of risk-based capital (RBC), we provide assurances that our capital funds available are sufficient to cover
all risks written and appropriate to our business direction, while also helping to raise the standards of the
insurance industry through conformity to international practices.
Our liquidity risk is assessed by judging from the capital adequacy ratio (CAR) under the RBC
requirements which is measured every month, with a full valuation conducted twice a year. Thus, the level
of liquidity risk acceptable to the Company is a 140% CAR which is in compliance with the OIC’s established
standard. The Executive Committee also monitors liquidity risk on a monthly basis through calculations of
CAR, and holds quarterly meetings to review and rework the approach to maintaining the Company’s
risk-based capital appropriate to future level of risk.

21

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม
ปัจจัยค วามเสีย่ งดา้ นปฏิบตั กิ ารทสี่ ำคัญข องบริษทั ได้แก่ การขาดการกำกับด แู ลควบคุมท ดี่ ี โดยมสี าเหตุม าจาก
กระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน ระบบงาน ความลม้ เหลว ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของบคุ ลากรในงานนนั้ ๆ
หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยบริษัทประกันภัยส่วนมากจะพบความเสี่ยงด้านนี้
ในขั้นตอนการบริหารจัดเก็บเบี้ยประกันภัย เนื่องจากบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน นายหน้า ซึ่งการรับ
ประกันภ ยั ผ า่ นชอ่ งทางดงั ก ล่าวบริษทั ได้อ อกกรมธรรม์แ ล้วจ ดั ส ง่ ให้ก บั ต วั แทน นายหน้า จึงได้เรียกเก็บค า่ เบีย้ ป ระกันภัย
ทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำระที่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้ หากตัวแทน นายหน้านั้นขาด
สภาพคล่องหรือมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต้องให้ความสำคัญอย่างมาก
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษทั ม กี ารบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกบั ก ารจดั เก็บเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งชำระ โดยบริษทั ได้จ ดั ท ำแนวปฏิบตั ใิ นการ
เก็บเบี้ยประกันภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแนว
ปฏิบัติดังกล่าวพร้อมทั้งมีการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการ
ติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยตามประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างเคร่งครัด โดยการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยทางบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาในการจัด
เก็บเบี้ยประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยค้างชำระจัดเก็บไม่ได้และเกินกำหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บ หน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ติดตามทวงถามจะดำเนินการติดตามซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย
ของบริษัท
การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของบริษัทพิจารณาจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงวันที่มีการ
ค้างชำระเบี้ยประกันภัยซึ่งจะทำเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินการ
อย่างเข้มงวดในขนั้ ต อนการตดิ ตามทวงถามเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งชำระ รวมถงึ ม กี ารประชุมผ บู้ ริหารของทกุ ฝ า่ ยเพือ่ ต ดิ ตาม
เบี้ยประกันภัยค้างชำระอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งมีการทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เอา
ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยค้างชำระตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป
4. ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสีย่ งดา้ นตลาด หมายถงึ ความเสีย่ งของความเสียห ายทางการเงินจ ากการเปลีย่ นแปลงในราคาตลาดของ
สินทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงจากโอกาสที่ผู้กู้ยืมหรือคู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา
ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจแ ละความไม่แ น่นอนทางการเมือง รวมถงึ ค วามผนั ผวนของอตั ราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
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3. Operational Risk
Operational risk refers to the risk of loss resulting from inadequate or failed systems, people, processes
and internal control.
Critical risk factors for the Company include lack of good governance and controls caused by
failures or inadequacies of internal processes, systems and people or mismatch between personnel and jobs
or by external events as well as legal risk. Most insurers will find this kind of risk in their premiums collection
process, since they all operate via agents and brokers and underwriting through these distribution channels
usually involves issuance and delivery of insurance policies to agents/brokers before premiums can be
collected. The Company thus faces the potential risk of uncollectible premiums, should any agent/broker
encounters financial or liquidity problems – a risk factor which should be given high priority.
Risk management approach
We have adopted a number of measures to manage risk associated with outstanding premium
collection. Written guidelines have been issued to provide clear operational guidance. There are regular
meetings to review the guidelines and monitor outstanding receivables. We have exercised rigorous credit
control in line with the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC). With collection cycles/
periods fixed, the Company’s Collection Unit would strictly follow the steps set out in the procedural rules
for premium collection in monitoring and handling all overdue accounts.
The Company assesses its operational risk, on a monthly basis, by considering and measuring the
impact from the effective date of the insurance policy to the date the payment becomes past due. We
have also put in place a process for strictly monitoring and pressing for payments of outstanding premiums,
while a meeting of departmental managers is held quarterly to evaluate the situation. Further, a written
reminder will be sent to policyholders whose account are 60 days or more overdue.
4. Market Risk
Market risk refers to the risk of financial loss arising from fluctuations in values of investment assets,
interest or exchange rates and others that can result in valuation losses, as well as the risk that the borrower
or counterparty defaults on the terms of the agreement.
Key market risk factors for the Company are volatility of share index as a consequence of economic
and political uncertainties, as well as fluctuations in interest and exchange rates or values of equities and
commodities. This is due to the fact that, apart from premium income, the other main source of revenue
for any insurance business is income from investment. The Company therefore carries the risk of changes
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ต่างประเทศ ราคาตราสารทนุ และราคาสนิ ค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จ ากการรบั ป ระกันภ ยั แ ล้วรายได้ห ลักข อง
ธุรกิจป ระกันภ ยั อ กี ส ว่ นหนึง่ ก็ค อื รายได้จ ากการลงทุน จึงท ำให้บ ริษทั ม คี วามเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการเปลีย่ นแปลงมลู ค่าข อง
ตราสารทางการเงินอ นั เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยต ลาด ซึง่ จ ะสง่ ผ ลกระทบทางดา้ นลบตอ่ รายได้แ ละเงินกองทุน
ของบริษัท
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีการกำหนดนโยบายการลงทุนและมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในตลาดเงินทุน
และตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจป ระกันภ ยั เรือ่ ง การลงทุนป ระกอบธรุ กิจอ นื่ ข องบริษทั ป ระกันวนิ าศภัย พ.ศ.2556 ทีไ่ ด้ก ำหนดชนิดข องหลักทรัพย์
ที่อนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ด้วย ทางบริษัทมีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กำหนด
เป้าหมายและนโยบายการลงทุนไว้อย่างชัดเจน มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนอย่าง
รอบคอบ โดยบริษัทเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
แน่นอน และสม่ำเสมอ พร้อมทงั้ ห ลีกเลีย่ งการลงทุนในหลักท รัพย์ท มี่ คี วามเสีย่ งสงู ป ระเภทหลักท รัพย์เก็งก ำไร โดยบริษทั 
จะกระจายการลงทุนให้อยู่ในรูปของเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และหน่วยลงทุน เพราะ
นอกจากจะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือ
เงินปันผลเพิ่มอีกด้วย
การประเมินความเสี่ยงด้านตลาดทางบริษัทจะพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบของอัตรา
ผลตอบแทนและราคาตราสารทนุ ซึง่ เท่ากับเปอร์เซนต์ข องผลตา่ งของอตั ราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทนุ เดิมแ ละใหม่
หรือ ณ ปัจจุบนั เทียบกบั อ ตั ราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทนุ เดิม นอกจากนยี้ งั ม กี ระบวนการตดิ ตามดแู ลความเสีย่ ง
โดยคณะกรรมการลงทุนข องบริษทั จ ะทำการตดิ ตามและวเิ คราะห์ข อ้ มูลข า่ วสารดา้ นตลาดเงินแ ละตลาดทนุ อ ย่างใกล้ชดิ
เพือ่ ท ำการทบทวน ปรับปรุงแ ผนการลงทุน รวมถงึ ด ำเนินก ารปรับพ อร์ตแ ละการลงทุนให้ม คี วามสอดคล้องกบั ส ภาวการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
5. ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท
รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถชำระค่าสินไหมทดแทน
ให้กับบริษัทได้ เนื่องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสูงทางบริษัทมีนโยบายการกระจายความเสี่ยง
โดยการจัดทำการประกันภัยต่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันไว้ได้ รวมทั้งยังมี
โอกาสที่คู่สัญญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัท
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in financial instrument values resulting from changes in market factors, which can impact upon its revenue
and capital position.
Risk management approach
The Company has formulated an investment policy which clearly defines the make-up of its
bond and equity portfolios. Our investments are in accordance with the Office of Insurance Commission’s
Notification Re: Investment in Other Businesses by Non-Life Insurers, B.E. 2556 (2013) which specifies the types
and proportions/limits of securities and instruments permissible for investment. Our Investment Committee is
responsible for setting specific investment goals and policies, and our careful planning takes account of any
potential risks involved in investment. We focus our investment on low-risk, highly reliable securities with solid
returns, while avoiding high-risk investments such as speculative equities. The Company has its investments
diversified across different asset types, i.e. bank deposits, bills, bonds, debentures, ordinary shares and unit
trust investments, as they not only generate capital gains but also produce returns in the forms of interests
and dividends.
We assess our market risk by considering the negative change in the rate of return and value
of equity which is equal to the percentage of the difference between the original and the new rate of
return or value of equity, or by comparing present value with original rate of return or value of the equity.
Furthermore, a risk monitoring process is in place in which the Company’s Investment Committee closely
follows and analyzes financial and capital market news and information in order to review and revise the
investment plan and to adjust the investment portfolio to the ever-changing conditions.
5. Credit Risk
Credit risk refers to the risk of loss if a counterparty fails to meet its obligations to the Company, or
the possibility that a counterparty’s credit rating is downgraded.
Significant risk factors facing the Company include failure by reinsurers to repay paid claims to the
Company. This is because when underwriting large business, it is our policy to spread and place the risk
under a reinsurance contract and thus, we are exposed to the risk that the counterparty is unable to meet
the contractual obligations. In addition, there is probability that the counterparty’s credit rating is lowered
– a situation that can also impact on the Company.
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แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษทั ม กี ารพจิ ารณาถงึ อ นั ดับค วามนา่ เชือ่ ถ อื แ ละความมนั่ คงของบริษทั ท รี่ บั ป ระกันภ ยั ต อ่ ต า่ งประเทศ ซึง่ ทาง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดให้มีความน่าเชื่อถือใน
ระดับ BBB+ ขึ้นไป (S&P Rating) แต่ส่วนใหญ่ทางบริษัทเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อทมี่ ีระดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ส่วนบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดำรงกองทุนประจำไตรมาสล่าสุดก่อน
วันประเมิน ที่ระดับขั้นต่ำ 140% ขึ้นไป แต่ทางบริษัทเลือกที่จะพิจารณาจากรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุนจ ากรายงานการดำรงกองทุนป ระจำไตรมาสลา่ สุดก อ่ นวนั ป ระเมิน ทีร่ ะดับข นั้ ต่ำ
150% ขึน้ ไป นอกจากนนั้ บริษทั ย งั ได้ม กี ารจดั การความเสีย่ งในสว่ นนี้ โดยการจดั ต งั้ เงินส ำรองความเสียห ายทงั้ ก อ่ นการ
ประกันต อ่ แ ละหลังก ารประกันต อ่ ไว้ให้เพียงพอกบั ค วามเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ แ ละยงั ไม่ได้เกิดข นึ้ ด ว้ ย ทางบริษทั ได้ท ำการซอื้ 
ความคุ้มครองแบบ Excess of Loss หรือความคุ้มครองเสียหายส่วนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้อีกชั้นหนึ่ง รวมถึงมีการ
ใช้บริการของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริษัทประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อ
ถือตามที่บริษัทต้องการอีกทางหนึ่งด้วย
การประเมินค วามเสีย่ งดา้ นเครดิตบ ริษทั จ ะใช้ข อ้ มูลจ ากอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุนจ ากรายงานการ
ดำรงกองทุนประจำไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน ที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทประกันภัยต่อในประเทศ
และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P
หรือ Moody’s นอกจากนี้ ในส่วนของกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยง ทางบริษัทได้มีการพิจารณาและติดตาม
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุนข องบริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ ในประเทศเป็นป ระจำทกุ ไตรมาส ส่วนบริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ 
ต่างประเทศบริษัทจะพิจารณาและติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อเป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน
6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสีย่ งดา้ นกลยุทธ์ หมายถงึ ความเสีย่ งจากการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและการนำไป
ปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง กับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน
แล้วน ำไปปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสมหรือไม่ส อดคล้อง กับป จั จัยภ ายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่ จ ะสง่ ผ ลกระทบตอ่ รายได้
เงินกองทุน หรือการดำรงอยู่ของกิจการ โดยหากประมวลจากรายได้ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัย
จากการขยายงานของนายหน้าแ ละตวั แทนเป็นห ลัก ซึง่ จ ะเห็นได้ช ดั เจนในสว่ นของการรบั ป ระกันภ ยั รถยนต์ ภาคบงั คับ
ทีม่ สี ดั ส่วนประมาณรอ้ ยละ 80 ของเบีย้ ป ระกันภ ยั รถยนต์ โดยบริษทั ได้ค ำนึงถ งึ ค วามเสีย่ งในการพงึ่ พ งิ แ หล่งงานดา้ นใด
ด้านหนึ่งมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในอนาคต
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Risk management approach
Consideration is given to the credit rating and financial stability of overseas reinsurers. Although
the Office of Insurance Commission (OIC) sets the standard rating of “BBB+” (S&P Rating), in practice the
Company generally narrows down the list of reinsurers to be selected to those rated “A-” or above only.
We also follow such ratings at all times to ensure up-to-the-minute information. With regard to domestic
reinsurers, the OIC has established the minimum standard of capital adequacy ratio (CAR) at 140% [as per
the capital adequacy report of the latest quarter before the date of assessment]. However, the Company
has opted to consider those reinsurers with a minimum CAR of 150% [as per the capital adequacy report of
the latest quarter before the date of assessment]. Moreover, we have managed credit risk by setting aside,
before and after reinsurance cession, sufficient loss reserve to cover losses incurred and not yet incurred.
The Company has obtained extra protection through excess of loss reinsurance contracts and has engaged
the services of reinsurance agents and brokers to help identify reliable domestic and overseas reinsurers
needed by the operations.
On risk assessment, the Company uses the CAR information, obtained from the capital adequacy
report of the latest quarter before the date of assessment, which is posted on the website of each domestic
reinsurer. Another consideration is the credit ratings of overseas reinsurers given by such credit agencies
as S&P or Moody’s. With regard to risk monitoring process, we ensure the CARs of domestic reinsurers are
considered and monitored every three months, while also keeping track of foreign reinsurers’ credit ratings
on a quarterly basis.
6. Strategic Risk
Strategic risk refers to the risk that policies, operating strategies and plans are developed and
implemented in a way which is not appropriate to nor consistent with internal and external factors.
Key strategic risk factors inherent in the Company include the implementation of policies, strategic
plans and operating plans in such a way that is inappropriate to or inconsistent with internal factors or
external circumstances, thus impacting on the income, capital funds or continued existence of the business.
Records of income over the last two years show that the Company has earned insurance premiums largely
from the expanded channels of brokers and agents as clearly seen from the figures of compulsory motor
insurance premiums which accounted for about 80% of overall motor premiums. We are aware of the risk
of excessive reliance on any particular sales channel which can affect our income in the future.
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แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้มีความพยายามในการคัดสรรตัวแทน นายหน้า ที่มีคุณภาพให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำให้เกิด
ความสมดุลของการถ่วงน้ำหนักของรายได้จากทุกช่องทางให้มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นการช่วยลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทน นายหน้า
โดยนอกจากจะพิจารณาจากศักยภาพในด้านการขายแล้ว บริษัทยังพิจารณารวมถึงสถานภาพทางการเงิน ประวัติใน
การประกอบธรุ กิจ และความสามารถในการชำระเบีย้ ป ระกันภ ยั ตลอดจนบริษทั ย งั ได้ด ำเนินก ารจดั ท ำมาตรการควบคุม
โดยกำหนดให้ตัวแทน นายหน้า ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในวงเงินเครดิตตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด
การประเมินค วามเสีย่ งดา้ นกลยุทธ์ ทางบริษทั พ จิ ารณาจากอตั ราการเปลีย่ นแปลงในทางลบหรือล ดลงของเบีย้ 
ประกันภ ยั รบั ส ทุ ธิ (Net Written Premium) ซึง่ เท่ากับเปอร์เซนต์ข องผลตา่ งของเบีย้ ป ระกันภ ยั รบั ส ทุ ธิข องปที แี่ ล้วแ ละใหม่
หรือ ณ ปัจจุบัน เทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของปีที่แล้ว นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทยังมีการ
ประชุมเพือ่ ด แู ลตดิ ตามความเสีย่ งเป็นป ระจำทกุ เดือน โดยเฉพาะในสว่ นของฝา่ ยการตลาด เพือ่ เป็นการทบทวน ปรับปรุง
และแก้ไขนโยบายทางการตลาด เพราะจะชว่ ยลดอปุ สรรคดา้ นการตลาดให้น อ้ ยลง รวมทงั้ ช ว่ ยเพิม่ ค วามสามารถในการ
ขยายตลาดให้ก ว้างขวางมากยงิ่ ข นึ้ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งของการกระจกุ ต วั ข องแหล่งงานและยงั ท ำให้ก ารดำเนินงาน
มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยในปี 2557 ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี
ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้เป็นอย่างดี ซึ่งผลจากการปฏิบัติตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
• ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย เมื่อพิจารณาอัตราความเสียหาย (LOSS RATIO) รวมทุกผลิตภัณฑ์ มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 24.05 และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราความเสียหายรวมทุกผลิตภัณฑ์ย้อนหลัง 5 ปี โดยเฉลี่ย ซึ่งมีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 47.93 เมือ่ พ จิ ารณาแล้วพ บวา่ บริษทั ม คี วามเสีย่ งดา้ นการรบั ป ระกันภ ยั ต ำ่ แสดงวา่ ค า่ ส นิ ไหมทดแทนอยู่
ในเกณฑ์ที่บริษัทสามารถรับภาระหนี้สินผูกพันได้ รวมถึงบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรจากการรับประกันภัยได้
• ความเสีย่ งดา้ นสภาพคล่อง เมือ่ พ จิ ารณาอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุน(CAR RATIO) เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท พบว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ แสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีเงินกองทุนสูงกว่าที่ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำหนด
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัยค้างชำระเทียบกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของบริษทั แ ล้ว พบวา่ อ ยูใ่ นเกณฑ์ด แี ละอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ทที่ างคณะกรรมการกำกับและสง่ เสริมก ารประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำหนด
• ความเสี่ยงด้านการตลาด เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเทียบกับเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงด้านตลาด ผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าบริษัทได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่กำหนดและ
คาดการณ์ไว้
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Risk management approach
Efforts have been made to select more and more quality agents and brokers so as to create a
balance between all channels of income, as this can help reduce the risk of excessive dependence on
any particular channel. In the selection of agents and brokers, it is the Company’s policy to take into
consideration not only their selling potential but also their financial status, business background and capacity
to pay premiums. We have also devised a control measure requiring all agents and brokers to provide
collateral or guarantors within the credit limit set by the Company.
The Company’s assessment of strategic risk takes account of the negative changes in net premiums
written which is equal to the percentage of the difference between the prior year’s and the current year’s
net premiums written. The Executive Committee also meets every month to monitor the risk, especially with
respect to the Marketing Department. This is so that corporate marketing policies can be reviewed, improved
and revised with the aim of minimizing marketing obstacles, increasing capacity for market expansion,
mitigating the risk of business concentration and realigning the operations to the current situation.
During 2014, the Board of Directors met to review the risk management plans for the past year and
found that all had been effectively implemented by the Company. The results of the risk management
implementation can be summarized as follows.
• Insurance risk: The loss ratio for all lines of business of 24.05%, when compared to the average
overall loss ratio for the previous five years of 47.93%, demonstrated that the Company had a low degree
of insurance risk thus indicating our ability to meet contigent liability arising from claims expenses and to
achieve underwriting profitability.
• Liquidity risk: On comparing capital adequacy ratio (CAR) against liquidity risk assessment criteria,
it was found that the Company had a low level of liquidity risk since it maintained a stronger capital position
than that required by the Office of Insurance Commission (OIC).
• Operational risk: On reviewing premiums due against risk assessment criteria, it was found that
the risk involved in our operations was at an appropriate level and within the standard set by the OIC.
• Market risk: The rates of return, when compared against market risk assessment criteria, was
found to be at a good level showing that the Company achieved its target returns.
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• ความเสี่ยงด้านเครดิต เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน(CAR RATIO) และอันดับ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง ซึ่งทางบริษัทสามารถ
ยอมรับได้
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิสำหรับทุก
ผลิตภัณฑ์เทียบกบั ป ที แี่ ล้ว พบวา่ เพิม่ ข นึ้ รอ้ ยละ 55 ซึง่ เมือ่ พ จิ ารณาเปรียบเทียบกบั เกณฑ์ป ระเมินค วามเสีย่ งดา้ นกลยุทธ์
ของบริษัทแล้ว พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากทางบริษัทมีการขยายงานรับประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนและนายหน้า
จึงช่วยลดการกระจุกตัวและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
จากผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าแผนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้เป็นอย่างดี
ทางบริษัทจึงจะนำแผนการบริหารความเสี่ยงนมี้ าใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อๆ ไป
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• Credit risk: The capital adequacy ratios and credit ratings of domestic and overseas reinsurers
were evaluated and found to be at a moderate to good level acceptable to the Company.
• Strategic risk: The 55% year-on-year increase in our net premiums written from all lines of business,
when judging against the strategic risk assessment criteria, was considered to be a good performance.
This was the direct result of the Company’s efforts to expand its underwriting through agents and brokers
thereby reducing the risks of excessive concentration and reliance on any particular source of income.
It can be seen from the above outcomes that the Company’s risk management plans are sufficiently
efficient and have enabled us to effectively manage risks arising within the organization. We will therefore
use these plans as guidelines for our future risk management strategies.
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โครงสร้างการถือค
 รองหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 8 เมษายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ / สกุล
1. นายสุกิจ  จรัญวาศน์
2. 	นายวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต
3. 	นายกิตติ  จรัญวาศน์ 	
4. 	นายกิตติพงศ์  จรัญวาศน์ 	
5. 	นายยงยุทธ  จรัญวาศน์
6. 	นางจินตนา  จรัญวาศน์
7. 	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
8. 	นางเอลิซาเบธ์  จรัญวาศน์
9. 	นายนิพนธ์  จรัญวาศน์ 	
10. 	นายสันตินิรันดร์  เชาว์ประมวลกุล 	

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %
831,722
13.86
540,000
9.00
346,000	 5.77
345,900	 5.77
269,040
4.48
247,000
4.12
239,300
3.99
233,600
3.89
206,400
3.44
200,000
3.33

หมายเหตุ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มนี โยบายการจา่ ยเงินปันผลให้กบั ผถู้ อื หนุ้ ไม่ตำ่ กว่ารอ้ ยละ 60 ของกำไรสทุ ธิจากการดำเนินงาน ส่วนในปี
2556 บริษทั มกี ำไรสทุ ธิหลังหกั ภาษีเงินได้ 1.83 ล้านบาท ทีป่ ระชุมสามัญประจำปผี ถู้ อื หนุ้ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2557 มีมติ
อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล ในอตั ราหนุ้ ละ 1.50 บาท เป็นเงินทง้ั สน้ิ 9 ล้านบาท โดยจา่ ยเงินปันผลในวนั ท่ี 23 พฤษภาคม 2557
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 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 * เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 22 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
2.50 บาท และจัดสรรเงินจากบัญชีกำไรสะสมไปเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จำนวน 6,000,000 หุ้น และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญ เมื่อทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท
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Shareholding and Management Structure

Shareholders
The list of the Company’s top ten shareholders, with number and percentage of shares held as of
the date the share register was last closed on 8 April 2014, is set out below.
Name
1. 	Mr. Sukich  Charanvas
2. 	Mr. Vichien  Srimuninnimit
3. 	Mr. Kitti  Charanvas
4. 	Mr. Kittipong  Charanvas 	
5. 	Mr. Yongyuth  Charanvas 	
6. 	Mrs. Chintana  Charanvas 	
7. 	Bangkok Insurance PCL
8. 	Mrs. Elizabeth  Charanvas 	
9. 	Mr. Nibhond  Charanvas 	
10. 	Mr. Santinirund  Chaopramualkul

No. of Shares
831,722
540,000
346,000
345,900
269,040
247,000
239,300
233,600
206,400 	
200,000

%
13.86
9.00
5.77
5.77
4.48
4.12
3.99
3.89
3.44
3.33

Note: No shareholding agreement has been entered between the major shareholders in respect
of terms relating to the control of the Company.
Dividend Policy
It is the policy of the Company to distribute not less than 60% of its net profit to shareholders as dividends.
In 2013, the Company recorded a net after-tax profit of 1.83 million baht. The Annual General Meeting of the
Shareholders held on 29 April 2014 passed a resolution to approve a dividend of 1.50 baht a share, totalling
9.0 million baht which was paid out on 23 May 2014.
Five-Year Comparison of Dividends Paid
Year
2014
2013
2012
2011
2010
Net profit per share (baht)
3.60
0.30
4.24
(6.34)
2.70
Dividend per share (baht)
12.50*
1.50
3.00
2.00
Payout ratio (%)
347.45 492.61
70.75
73.98
Note: * It is proposed that the General Meeting No. PCL 22 approve the payment of a cash dividend of
2.50 baht per share as well as the appropriation of 60.0 million baht from retained earnings to authorized
capital through a new issue of 6.0 million ordinary shares. It is also proposed that a scrip dividend be paid,
once the newly issued shares have been duly registered, on the basis of 1 new share for every 1 existing
share held and at 10.0 baht a share as per the par value of 10.0 baht.
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริหาร

สำนักตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายประกันอัคคีภัย

ฝ่ายประกันภ
 ัยทางทะเล
และ ลอจิสติก
 ส์

ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการเงินแ ละการลงทุน

ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

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

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

Marine Cargo &
Logistics Department

Marketing Department
Finance Department
Accounting Department

Miscellaneous
Department

Administrative
Department

Motor Department

Information Technology
Department
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คณะกรรมการบริษัท
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 		

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

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

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

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

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

Position
Age
Education

: 	Chairman
: 63
: 	Master of Business Administration Texas Christian University, U.S.A.
: 	Director Certification Program (DCP) 105/2008
		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	Executive Vice President, Thai Military Bank PCL.
Experience in 5 years
: 	Executive Vice President, Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none

Mr. Sompol Chaiyachow		

Position
Age
Education

: 	Chairman of the Audit Committee and Independent Director
: 	68
: 	Master of Business Administration Texas ADI
: 	Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
 		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	Director Siam City Factoring PCL.
Experience in 5 years
: 	Chairman of the Audit Committee and Independent Director
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none

Mrs. Poodpong Arsingsamanunta

Position
: 	Member of the Audit Committee and Independent Director
Age
: 	66
Education
: 	Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University		
		 Bachelor of Commercial Science, Thammasat University
: 	Director Accreditation Program 2007
		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	First Vice President, Audit Department
		 Vice President of Chief Officer Executive, Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
37

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายวรยุทธ เจริญเลิศ

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 	65 ปี
: 	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburgh State University U.S.A.
: 	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 		 รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.0017%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขาภาคใต้
 		 บมจ.ธนาคารทหารไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี
นายสก
ุ ิจ จรัญวาศน์

ตำแหน่ง
: 	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ
อายุ
: 	69 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาโท วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach
		 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
		 รุ่นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
: 17.79%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : กรรมการผจู้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.จรัญประกันภยั
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ผี่ ่านมา
: ไม่มี
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

ตำแหน่ง
: กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
อายุ
: 	65 ปี
การศึกษา
: 	ประกาศนียบัตร วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
		 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
		 รุ่นที่ 40/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 7/1996 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	1.08%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดท างกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
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Mr. Vorayuth Charoenloet

Position
Age
Education

: 	Member of the Audit Committee and Independent Director
: 	65
: 	Master of Economics, Pittsburgh State University, U.S.A.
: 	Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	0.0017%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Executive Vice President Southern Branch Banking Region
	 	Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mr. Sukich Charanvas

Position
: 	Managing Director and Secretary to the Board of Directors
Age
: 	69
Education
: 	Master of Civil Engineering, California State University
		 at Long Beach
: 	Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
 		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	17.79%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: Managing Director and Secretary to the Board of Directors
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mr. Pon Titipanichayangoon

Position
Age
Education Qualification

: 	Executive Director and Manager, Automobile Department
: 	65
: 	Diploma, Bangkok Commercial College
: 	Director Accreditation Program (DAP) 40/2005
		 Thai Institute of Director (IOD)
: 	Insurance Management Development Program 7/1996,
		 Thammasat University
Share holding
: 	1.08%
Position in other Company : 	None				
Experience in 5 years
: 	Executive Director and Manager Automobile Department,
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
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นายกิตติพงศ์ จรัญว าศน์

ตำแหน่ง
: 	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ
: 	41 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
 		 City University of Seattle U.S.A.
		 ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 14/2006 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	5.77%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี

เจ้าห
 น้าที่บริหาร
นายสมชาย ว่องวิชญกร

ตำแหน่ง
: 	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อายุ
: 	60 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
 		 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
นายกิตติ จรัญวาศน์

ตำแหน่ง
: 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อายุ
: 	44 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
 		 Whitworth University, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	5.77%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
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Mr. Kittipong Charanvas

Position
: 	Executive Director and Assistant Managing Director
Age
: 	41
Education
: 	Bachelor of Science Business Administration General Management
 		 City University of Seattle U.S.A.
: 	Insurance Management Development Program 14/2006,
		 Chulalongkorn University
Share holding
: 	5.77%
Position in other Company : 	None		
Experience in 5 years
: 	Director and Assistant Managing Director, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none

EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE OFFICERS
Mr. Somchai Wongwichyakorn

Position
: 	Marketing Manager
Age
: 	60
Education
: 	Bachelor of Arts in Political Science
 		 Ramkhamhaeng University
Shareholding
: 	None
Position in other Company
: 	None
Experience in 5 years
: 	Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : None
Mr. Kitti Charanvas

Position
: 	Assistance Marketing Manager
Age
: 	44
Education
: 	Bachelor of Arts Business Management
 		 Whitworth University, U.S.A
Shareholding
: 	5.77%
Position in other Company
: 	None
Experience in 5 years
: 	Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : None

41

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: 	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
: 	61 ปี
: 	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 5/1993 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
 		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.01%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

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

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: 	ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
: 	58 ปี
: 	ปวช. วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
: 	ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 7/1996 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหาร ธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
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Miss Sudarat Wiwattanadej

Position
Age
Education Qualification

: 	Accounts Manager
: 	61
: 	Bachelor of Accounting, University of the Chamber of Commerce
: 	Insurance Management Development Program 5/1993,
		 Thammasat University
Share holding
: 	0.01%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Accounts Manager,
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Miss Kanyawan Trisaksuriyan

Position
Age
Education 	

: 	Finance Manager
: 	59
: 	Bachelor of Business Administration, Rajabhat Institute Dhonburi
: 	Insurance Management Development Program 5/1993,
		 Thammasat University
Share holding
: 	0.01%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Finance Manager,
 		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mrs. Somjai Bunditkitsada

Position
Age
Education 	

: 	Manager, Fire Department
: 	58
: 	Diploma, Bangkok Commercial College
: 	Insurance Management Development Program 7/1996,
		 Thammasat University
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Manager, Fire Department,
			Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
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น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

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

ตำแหน่ง
: 	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ
: 	44 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาโท การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี 				
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา		 : ไม่มี
นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข

ตำแหน่ง
: 	ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
อายุ
: 	69 ปี
การศึกษา
: 	ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.03 %
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
		 บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
นางพรมพร ลำดับพังค์

ตำแหน่ง
: 	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
อายุ
: 	45 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: 	ไม่มี
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Miss Punrada Ayucharoenkul

Position
Age
Education Qualification

: 	Manager, Miscellaneous Department
: 	50
: Diploma, Ratchadamnern-Thonburi College
: 	Insurance Management Development Program 11/2002,
		 Chulalongkorn University
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Manager, Miscellaneous Department, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mr. Nopadol Suwankareekul

Position
: 	Manager, Information Technology Department
Age
: 	44
Education Qualification
: 	Master of Business Administration, Sripratum University
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None		
Experience in 5 years
: 	Manager, Information Technology, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mr. Wisith Limcharoensuk

Position
: 	Manager, Marine Cargo and Logistics Department
Age
: 	69
Education Qualification
: 	Certificate of Surveyor Department, Bangkok Technical Institute
Share holding
: 	0.03%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Manager, Marine Cargo and Logistics Department,
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mrs. Promporn Lamdabpang

Position
: 	Administration Manager
Age
: 	45
Education Qualification
: 	Bachelor of Business Administration in Accounting
		 Chandrakasem Rajabhat University
Shareholding
: 	None
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	None
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คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ชื่อ/สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่แต่งตั้ง
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 	
ประธานกรรมการ
2551
นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2546
นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2549
นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2545
นายพนธ์
ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ 	
2528
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ
2553
นายสุกิจ
จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ
2517
คณะกรรมการมอี ำนาจหน้าทีด่ แู ลและจดั การบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบ งั คับ และมติข อง
ทีป่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ก รรมการคนหนึง่ ห รือห ลายคน หรือบ คุ คลอนื่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. 	กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. 	พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
3. 	พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
4. 	บริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบัติที่ดี
5. 	พิจารณาคา่ ต อบแทนสำหรับค ณะกรรมการ และพจิ ารณาการจา่ ยเงินปันผลประจำปี เพือ่ น ำเสนอทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น 	
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Board of Directors
The Board of Directors is composed of seven members, i.e. three Executive Directors, one NonExecutive Directors, and three Independent Directors who serve on the Audit Committee.
Name 	
Position
Year
Mr. Sopon 	 Kluaymai Na Ayudhya Chairman
2008
Mr. Sompol 	 Chaiyachow
Audit Committee Chairman and
2003
 		
Independent Director 		
Mrs. Poodpong 	Arsingsamanunta
Audit Committee Member and
2006
		
Independent Director
Mr. Vorayuth 	 Charoenloet
Audit Committee Member and
2002
		
Independent Director
Mr. Pon 	
Titipanichayangoon
Director
1985
Mr. Kittipong 	 Charanvas
Director 	
2010
Mr. Sukich 	 Charanvas
Managing Director and Secretary to the Board 	 1974
The Board of Directors is responsible for the overall control of corporate activities in line with regulatory
requirements, the Company’s objectives and Articles of Association as well as the shareholders’ resolutions.
The Board may designate any Director(s) or any other person(s) to undertake any task on its behalf and in
such cases the signatures of any two Directors, together with the Company seal, would be required to be
binding upon the Company.
The authority and responsibilities of the Board of Directors are as follows:
1. 	Determine policies, vision, mission, strategies, goals and operational direction of the Company
as well as overseeing the effective and efficient implementation by the management team;
2. 	Make important decisions concerning the Company’s activities such as business policies and
plans, management authority, acquisition or disposal of assets and any other statutory transactions;
3. 	Consider and endorse the nominations and appointments to the management team, of qualified
candidates with suitable knowledge and capabilities as well as valuable experience;
4. 	Maintain an appropriate system of risk management within the framework of the law as well as
the Company’s objectives and Articles of Association and based on the best practice principles of honesty,
justification and prudence;
5. 	Consider and recommend Directors’ remuneration and annual dividend payout for the approval
by shareholders’ meeting.
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กรรมการบริหาร
องค์ประกอบของกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. นายสุกิจ
จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการ
2. นายพนธ์
ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่บริหาร
องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. 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		
ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินงาน
แทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอำนาจดำเนินการ
และมติทอี่ อกโดยทีป่ ระชุมค ณะกรรมการบริษทั และให้ม อี ำนาจบงั คับบ ญั ชาพนักงานและลกู จ้างของบริษทั และในการ
บริหารกิจการ กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงาน
และการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทและมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการ
แทนและผูกพันบริษัทได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. 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
Managing Director
2. Mr. Pon
Titipanichayangoon 	 Executive Director and Manager, Automobile Department
3. Mr. Kittipong 	 Charanvas
Executive Director and Assistant Managing Director
Executive Officers
The Executive Officers of the Company are listed below:
Name
Position
1. Mr. Somchai Wongwichayakorn
Manager, Marketing Department
2. Mr. Kitti
Charanvas
Assistant Managing Director for Marketing
3. Miss Sudarat Wiwattanadej
Manager, Accounting Department
4. Miss Kanyawan 	Trisaksuriyan 	
Manager, Finance Department
5. Mrs. Somjai Bunditkitsada 	
Manager, Fire Department
6. Mr. Wisith	 Limcharoensuk 	
Manager, Marine Cargo and Logistics Department
7. Miss Punrada 	 Ayucharoenkul
Manager, Miscellaneous Department
8. Mr. Nopadol Suwankareekul 	
Manager, Information Technology Department
9. Mrs. Promporn 	Lumdubpang 	
Manager, Administrative Department
Authority and Responsibilities of the Managing Director: The Managing Director of the Company is
authorized to act on behalf of the Board of Directors as follows:
1. Managing overall activities in accordance with the Company’s objectives and Articles of
Associations, delegated authority, and resolutions of Board meetings, while being in charge of all staff and
employees and the operations. As chief of the Management, the Managing Director is responsible to the
Board of Directors.
2. 	Setting conditions of service for staff/employees as well as instituting orders and regulations
concerning day-to-day management of the Company in line with corporate rules, Board resolutions, the
labour law and other applicable laws.
3. 	On business/activities involving external parties, the Managing Director and the signatory Directors
are authorized to act on behalf of and bind upon the Company within the scope of the delegated authority
specified under paragraph 1 above. However, any such transactions where the Managing Director or the
authorized Director(s) is an interested party or constitutes a conflict of interest with the Company, can only
be carried out upon approval and resolution of a Board meeting attended only by Independent Directors.
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ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ
รวมถึงการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับ
กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย
6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธกี าร และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้และจะมีขึ้นใน
อนาคตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังใน
การบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเต็มที่  
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. นายสมพล ไชยเชาวน์	         ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธ เจริญเลิศ 	         กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ 	         กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีหน้าท คี่ วามรบั ผ ดิ ชอบ
และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บ ริษทั ม รี ายงานทางการเงิน งบการเงิน และกระบวนการเปิดเผยขอ้ มูลท างการเงินอ ย่างถกู ต อ้ ง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมปี ระสิทธิผล พิจารณาความเป็นอ สิ ระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็นชอบ
ในการพจิ ารณาแต่งต งั้ โยกยา้ ย เลิกจ า้ งหวั หน้าห น่วยงานตรวจสอบภายใน หรือห น่วยงานอนื่ ใดทรี่ บั ผ ดิ ช อบเกีย่ วกบั ก าร
ตรวจสอบภายใน โดยในปี 2557 ทางบริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท เอ.เอ็น.แอคเค้าท์ติ้งส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำหน้าที่
เป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้แก่บริษัท
3. สอบทานให้บ ริษทั ป ฏิบตั ติ ามกฎหมายวา่ ด ว้ ยหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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In this respect, the Managing Director and the signatory Directors may designate any person to undertake
a particular task or transaction on their behalf.
4. 	Ensuring that any transactions over his authorized limit must be submitted to the consideration
and approval of the meeting of the Board according to the Company’s Articles of Association or other
applicable laws.
5. 	Employing, appointing, promoting and terminating staff and employees, assigning them to posts
as well as increasing their salaries, and taking disciplinary measures against them where appropriate. These
do not include, however, any staff members or employees where established rules specifically mandate
that employment, appointment, assignment of post and taking of disciplinary action in respect of such staff
are under the authority of the Board of Directors.
6. 	Managing the operations in accordance with the statutory rules and provisions, i.e. the Civil
and Commercial Code, the laws governing non-life insurance business, the Non-Life Insurance Act, the
Public Limited Companies Act and other applicable laws in force currently or in the future. In addition to
integrity and fairness, the Managing Director is required to discharge his duties with the best of his ability
and prudence in achieving the Company’s established objectives.
Audit Committee
The Audit Committee is composed of:
Name
Position
1. Mr. Sompol 	 Chaiyachow	 Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Vorayuth 	 Charoenloet	 Member of the Audit Committee
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta	 Member of the Audit Committee
Authority and Responsibilities of the Audit Committee 	
The Audit Committee of the Company is responsible to the Board of Directors for discharging the
following duties:
1. To review and ensure the adequacy and objectivity of the Company’s financial reports, financial
statements and financial disclosure process.
2. To review and ensure the appropriateness and effectiveness of the Company’s systems of
internal control and internal audit; and to assess the independence of the internal audit function as well
as recommending the appointment, transfer or termination of the head of internal audit or the head of
any unit/department responsible for internal audit. In fiscal 2014, the Company engaged A.N. Accounting
Consultant Company Limited to conduct a review of its internal control systems.
3. To review compliance by the Company with the Securities and Exchange Acts, regulations of
the Stock Exchange of Thailand and any other applicable laws;
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต งั้ บ คุ คลซงึ่ ม คี วามเป็นอ สิ ระ เพือ่ ท ำหน้าทีเ่ ป็นผ สู้ อบบญั ชีข องบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 ทางบริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปขี องบริษทั ซึง่ รายงานดงั ก ล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่ มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่ น
7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร 
		 (Charter)
8. รายการอนื่ ท เี่ ห็นวา่ ผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละผลู้ งทุนท วั่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้าทีแ่ ละความรบั ผ ดิ ช อบทไี่ ด้รบั 
		 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอน่ื ใดตามทค่ี ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบ		
3 ปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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กรรมการอิสระ
บริษทั ก ำหนดองค์ป ระกอบคณะกรรมการบริษทั ให้ป ระกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระอย่างนอ้ ย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคดั เลือกกรรมการอสิ ระองิ ต ามหลักเกณฑ์ค ดั เลือกกรรมการบริษทั โดยคณุ สมบัตขิ องผทู้ จี่ ะมา
ทำหน้าทีเ่ ป็นก รรมการอสิ ระ พิจารณาจากคณุ สมบัตแิ ละลกั ษณะตอ้ งหา้ มของกรรมการตามพระราชบญั ญัตบิ ริษทั ม หาชน
จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ / หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสม
อื่นๆ ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินกิจการ
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4. To consider and recommend the appointment of independent external auditors as well as
the fixing of their remuneration; and to meet with the external auditors at least once a year, without the
participation of the management team. In 2014, DIA International Auditing Company Limited was engaged
to act as auditors of the Company.
5. To ensure compliance of related-party-transaction disclosures and conflict-of-interest disclosures
with the law and the Stock Exchange’s regulations in providing assurance that all transactions are justified
and conducted in the best interests of the Company;
6. To report, in the Company’s annual report, the activities of the Audit Committee during the year;
the report is to be signed off by the Committee Chairman and should include the following information as
a minimum:
a) Opinion on the sufficiency, objectivity and credibility of the Company’s financial reports;
b) Opinion on the adequacy of the Company’s internal control systems;
c) Opinion on compliance with the Securities and Exchange Acts, Stock Exchange’s regulations
and any other relevant laws;
d) Comments on the suitability of the auditors; 	
e) Opinion about transactions with potential conflict of interest;
f) Number of meetings held by the Audit Committee and attendance by each Committee
member at such meetings;
g) Overall opinion on the Audit Committee’s performance in accordance with the Committee
Charter;
h) Other information considered to be useful to shareholders and general investors that falls
within the scope of the Committee’s responsibilities delegated by the Board.
7. Perform any other tasks assigned by the Board and agreed by the Committee.
Term of appointment of the Audit Committee
Audit Committee Chairman : 	
3  years
Audit Committee Member :		
3  years
All Directors are eligible for re-election at the end of their appointment.
Independent Directors
The Company’s Articles of Association stipulate that at least three directors or one-third of Board
membership shall be independent, and that the independent directors are appointed to the Board by the
Board of Directors or by the general meeting (as the case may be).
Based on the company director selection standards, the criteria for selecting an independent director
shall take into account the qualifications and disqualifications of directors prescribed by the Public Limited
Companies Act, securities and exchange laws and other applicable regulations. An independent director
is a director who: is professionally qualified, specialized and experienced; and can exercise independent
judgement on the direction of business operations in ensuring the organization’s good governance and
improved management practices. Any nominated person who meets all such requirements shall be proposed
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ต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการ
อิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มี
อำนาจควบคุมบ ริษทั ผูถ้ อื ห นุ้ รายใหญ่ห รือข องผมู้ อี ำนาจควบคุมข องบริษทั ทัง้ ในปจั จุบนั แ ละกอ่ นได้รบั ก ารแต่งต งั้ เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มคี วามสมั พันธ์ท างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกั ษณะทเี่ ป็นบ ดิ ามารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งต ั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผูถ้ อื ห นุ้ ท มี่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือห นุ้ ส ว่ นของผใู้ ห้บ ริการทางวชิ าชีพน นั้ ด ว้ ย ทัง้ ในปจั จุบนั แ ละกอ่ นได้รบั ก ารแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นก รรมการทไี่ ด้รบั ก ารแต่งต งั้ ข นึ้ เพือ่ เป็นต วั แทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื ห นุ้ รายใหญ่ หรือผ ถู้ อื หุน้ 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกจิ การทมี่ สี ภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันท มี่ นี ยั ก บั ก จิ การของบริษทั ห รือไม่เป็นห นุ้ ส ว่ น
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือ
ถือห นุ้ เกินรอ้ ยละ 1 ของจำนวนหนุ้ ท มี่ สี ทิ ธิอ อกเสียงทงั้ หมดของบริษทั อ นื่ ซึง่ ป ระกอบกจิ การทมี่ สี ภาพอย่างเดียวกันแ ละ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
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to the shareholders’ meeting for appointment as company director. If an independent director stops being
a director before completing the term of appointment, the Board of Directors may appoint a replacement
member who meets the above requirements to fill the vacancy. A director who is appointed in this way
shall serve the remaining term of office of the vacant directorship.
The Board of Directors has established the qualifications for an independent director as follows.
1. Not holding more than 1.0% of the total number of voting shares of the Company or any of
its major shareholders or controlling parties. The number of shares held shall include those owned by any
person related to such independent director.
2. 	Not being an executive director, employee, staff member or advisor receiving regular
compensation from, or a controlling person of the Company or its major shareholder(s) or controlling
party(ies), either currently or within at least two years prior to appointment as independent director.
3. 	Not being a relation, either by blood or by law, of any director, executive, major shareholder,
controlling party, person being nominated as director, executive or controlling party of the Company. A
relation shall include father, mother, spouse, sibling and child including son- or daughter-in-law.
4. Not having any business relationship with the Company or any of its major shareholders or
controlling parties in such a way that may interfere with the exercise of his/her judgment, and not being a
substantial shareholder or a controlling person of any person/party that has business relationship with the
Company or any of its major shareholders or controlling parties, either currently or within at least two years
prior to appointment as independent director;
5. 	Not being an auditor of the Company or any of its major shareholders or controlling parties, and
not being a substantial shareholder (owning more than 10% of the total number of voting shares, including
those owned by any related person), a controlling party or a partner of an audit firm which is the affiliation
of any of the Company’s auditors, major shareholders or controlling parties, either currently or within at least
two years prior to appointment as independent director;
6. 	Not being a provider of any professional services, including legal or financial advice, which
receives payments exceeding two million baht per year from the Company or from any of its major
shareholders or controlling parties, and not being a substantial shareholder, a controlling party or a partner
of such professional service provider, either currently or within at least two years prior to appointment as
independent director;
7. Not being a director who has been appointed to represent any director of the Company or
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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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
บริษัท มีขอบเขตและภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนให้กับตลาดหลักทรัพย์และกลต.
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
การประชุมกรรมการ
คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในปี 2557 คณะกรรมการมกี ารประชุมท งั้ หมด 5 ครัง้ และได้ม กี ารจดบนั ทึกรายงานการประชุมเป็นล ายลกั ษณ์
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท ผี่ า่ นการรบั รองจากคณะกรรมการ พร้อมให้ค ณะกรรมการและผทู้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบ
ได้ ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
เข้าประชุม / ครั้ง เบี้ยป ระชุม บำเหน็จ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
			
1
2
กรรมการ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
5/5		
80,000
72,000
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ		 5/5 100,000
48,000
			
กรรมการอิสระ
5/5		
60,000
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ 	
กรรมการตรวจสอบ		 5/5
75,000
48,000
			
กรรมการอิสระ
5/5		
60,000
4. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ		 5/5
75,000
48,000
			
กรรมการอิสระ
5/5		
60,000
5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการบริหาร
5/5		
60,000
48,000
6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ
5/5		
60,000
48,000
7. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการ และ				
		
เลขานุการคณะกรรมการ
5/5		
60,000
48,000
รวม		
5
5
690,000 360,000
หมายเหตุ 1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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Company Secretary
The Board of Directors resolved, on 28 August 2008, to appoint Mrs. Somporn Rasabutr as the Company Secretary to be responsible for:
1. 	Submitting information in regard to the Company’s Directors and Executives to the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC);
2. Preparing and maintaining the following documents:
- Register of Directors;
 	 - 	Notices and minutes of Board meetings, and annual reports of the Company;
- 	Notices and minutes of shareholders’ meetings;
 	 - 	Maintaining the statements of beneficial interests made by Directors or Executives
Board Meetings
A meeting of the Company’s Board of Directors is held once every quarter as a minimum and
every Board meeting must be attended by not less than half of the total number of Directors.
In 2014, a total of five Board meetings were held. The minutes of each meeting, duly adopted by
the Board, are kept for future scrutiny by Board members and parties concerned. Details of each Director’s
attendance at the meetings are given below.
No. of meetings
			
attended/No. Meeting Directors’
Name of Director
Position
			
of meetings held allowance fees
			
1
2
1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman
5/5		
80,000
72,000
2. Mr. Sompol Chaiyachow
Audit Committee Chairman		 5/5 100,000
48,000
			
and Independent Director 5/5		
60,000
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta 	Audit Committee Member		 5/5
75,000
48,000
			
and Independent Director 5/5		
60,000
4. Mr. Vorayuth Charoenloet
Audit Committee Member 		 5/5
75,000
48,000
			
and Independent Director 5/5		
60,000
5. Mr. Pon Titipanichayangoon
Executive Director
5/5		
60,000
48,000
6. Mr. Kittipong Charanvas
Director
5/5		
60,000
48,000
7. Mr. Sukich Charanvas
Managing Director and				
			
Secretary to the Board
5/5		
60,000
48,000
Total		
5
5
690,000 360,000
Notes:
1 refers to attendance at Board meetings
2 refers to attendance at Audit Committee’s meetings
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การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
ทางคณะกรรมการบริษทั ป ระกอบดว้ ยผทู้ รงคณุ วุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ม าก และมคี วามมงุ่ ม นั่ พ ร้อมปฏิบตั หิ น้าที่
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม โดยถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นที่ตั้ง คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษทั แ ละควบคุมด แู ลฝา่ ยบริหารให้ด ำเนินก ารตามนโยบายทกี่ ำหนด โดยบริษทั ให้ค วามสำคัญก บั ระบบ
การควบคุมภ ายในอย่างยงิ่ เนือ่ งจากเป็นก ลไกสำคัญในการลดความเสีย่ งทางธรุ กิจแ ละปกป้องทรัพย์สนิ ข องบริษทั ม ใิ ห้
สูญหายหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหารมกี ารควบคุมด แู ลอย่างเคร่งครัดเพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและอยูใ่ นกรอบกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวต่อ
การจัดการ สำหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี ซึง่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการกำกับแ ละสง่ เสริมก ารประกอบธรุ กิจป ระกันภ ยั (คปภ.) และกำหนด
เป็นน โยบายการกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ขี องบริษทั เพือ่ ค วามโปร่งใสและสร้างความเชือ่ ม นั่ ให้เกิดแ ก่ผ ลู้ งทุนแ ละผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงาน โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้  
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นถึงหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บุคคลหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ด้วยความเสมอภาค บริษัทให้
สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้
รับข้อมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาสิทธิลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบ
บัญชี มีสิทธิในการซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย
กำหนดอยู่แล้วในข้อบังคับของบริษัท  
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Corporate Governance
Corporate governance is the system that establishes structures and processes of correlation between
the board of directors, executives, employees and shareholders with the aim of achieving competitiveness
towards long-term growth and shareholder value while taking the interests of all stakeholders into
account.
The Board of Directors of the Company consists of qualified and experienced members who perform
their roles with accountability, prudence and integrity in accordance with the Company’s objectives and
Articles of Association and with firm commitment to the best interests of all shareholders and the Company.
The Board is responsible for determining the Company’s policies and operational direction and for overseeing
the implementation of such policies by the management team. We attach particular importance to internal
control systems as they are a vital mechanism for mitigating business risks, safeguarding the Company’s
property against loss or misuse and for preventing fraud and misconduct within the organization. Rigorous
controls are exercised by the Board and the Management in ensuring compliance by all activities with
applicable laws and regulations. An Audit Committee that meets all the requirements of the Stock Exchange
of Thailand has also been established as a key component of good governance to ensure streamlined
management as well as objectivity of the Company’s financial reporting and internal control systems.  
The Company has adhered to the good corporate governance principles under the regulations of
the Stock Exchange of Thailand and best practice guidelines by the Office of Insurance Commission (OIC).
Based on these standards, we have set down our good governance policy in promoting transparency,
building confidence among investors and all stakeholders as well as preventing conflicts of interest. It is
also our continuing policy to ensure equitable treatment of shareholders and stakeholders for the best
interests of all parties, i.e. shareholders, customers, business partners and staff members. Our good corporate
governance principles are described under the following five sections.
Section 1 : Rights of Shareholders
The Company gives priority to good corporate governance principle concerning the rights and
equality of all shareholders, majority and minority as well as individual and institutional. We encourage
shareholder involvement in various aspects about the Company: all shareholders are informed of any
significant changes within the Company, and are provided with information on meeting procedures and
agenda with relevant documents for consideration; they are able to enjoy their rights to buy/sell/transfer
shares, to register as shareholders, to nominate directors, to attend shareholders’ meetings and exercise
their voting rights to appoint or remove directors and auditors, to question and make comments in such
meetings, and to receive dividends. All of these represent the rights of shareholders already governed legally
under the Company’s Articles of Association.
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นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์และ
เหตุผลของแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นข องคณะกรรมการและขอ้ มูลอ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไว้ค รบถว้ นและชดั เจน โดยบริษทั 
ได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ไว้บนเว็ปไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิ ระหรือบ คุ คลใดๆ เข้ารว่ มประชุมแ ทนได้ โดยใช้ห นังสือม อบฉนั ทะแบบใดแบบหนึง่ ท บี่ ริษทั ได้จ ดั ส ง่ พ ร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
4. ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อน
เริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ
ในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
โดยประธานทปี่ ระชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมใน
ทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แ จ้งให้ผ ถู้ อื ห นุ้ ท ราบลว่ งหน้า ทัง้ นีใ้ นการประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ จ ะมกี รรมการและผบู้ ริหารทเี่ กีย่ วข้องเข้ารว่ ม
ประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
6. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอ ย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผ
 ู้ถือหุ้น
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะคำนึงถึงความสะดวกของ
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จ ดั ส ง่ ห นังสือน ดั ป ระชุมพ ร้อมขอ้ มูลป ระกอบการประชุมต ามวาระตา่ งๆ ให้ผ ถู้ อื ห นุ้ ท ราบลว่ งหน้าก อ่ น
วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่
ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แบบหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมคำชี้แจงในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ประวัติกรรมการ
แต่ละคนสำหรับก ารพจิ ารณาวาระการเลือกตงั้ ก รรมการแทนกรรมการทอี่ อกตามวาระ รวมถงึ ป ระวัตขิ องกรรมการอสิ ระ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น และมีการบันทึกการประชุม
ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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In addition to the above basic statutory rights, the Company has adopted the practices that
promote and facilitate the exercise of shareholders’ rights as follows.
1. Publishing, via the Stock Exchange, all important Company-related information useful to the
shareholders in a clear and timely manner.
2. 	Ensuring that all shareholders receive clear, complete and essential information on the date and
agenda of each general meeting, including objectives, rationale and Board’s opinion for each item on
the agenda, as well as other relevant information. All of these are also posted on the Company’s website
approximately one month before dispatch of documents to the shareholders.
3. 	Any shareholders unable to attend the general meeting in person are entitled to appoint the
designated independent director or any other person to attend the meeting on their behalf, through one
of the proxy forms enclosed with the notice of meeting.
4. 	All shareholders enjoy equal rights during the conduct of every meeting. Before the meeting
starts, the Chair of the meeting would explain, in detail, the voting and vote counting procedures. For each
agenda item, the shareholders are given the opportunity to raise views and questions freely. The Chair would
conduct the meeting according to the order of business and would follow the Company’s policy of not
adding any items to the agenda without notifying the shareholders in advance. Directors and executives
concerned would attend every general meeting to respond to the questions during the meeting. All issues
discussed at the meeting are recorded in the minutes of the meeting for scrutiny by shareholders.
5. 	The agenda item to elect directors allows the shareholders to vote on the election or re-election
of directors individually. All shareholders have the right to choose the suitable and qualified persons to
represent them in protecting their rights, while also ensuring true and diversified representation of the
shareholders.
6. The Company would have the minutes of each meeting drawn up, giving full and accurate
details of the meeting for perusal by shareholders.
Section 2 : Equitable Treatment of Shareholders
Shareholders’ Meeting
The Company treats all shareholders equally and takes account of shareholders’ convenience when
organizing any general meeting. A notice of meeting along with supplementary information relating to
the agenda is sent to the shareholders at least fourteen days prior to the date of the meeting. Opinion of
the Board is provided for each item on the agenda. The notice is accompanied by supporting documents
and information such as identification requirements and attendance procedures, articles of association
relating to the meeting, forms of proxy with voting indication and specific instructions, and other important
information such as biodata of individual directors/persons standing for re-election or election, biodata of
independent director(s) appointed as shareholders’ proxy, particulars of auditors, etc. A complete record
of proceedings at every general meeting is also kept for scrutiny by shareholders.
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บริษัทมีหลักปฏิบัติที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่
กำหนดโดยหน่วยงานราชการทกี่ ำกับด แู ล ซึง่ ก ำหนดให้ม กี ารประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ อ ย่างนอ้ ยปลี ะ 1 ครัง้ ภายในไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกรายและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ในปี 2557 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ทัง้ นีใ้ นการประชุมส ามัญผ ถู้ อื ห นุ้ บ ริษทั ได้จ ดั ส ง่ ห นังสือน ดั ป ระชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
ประจำปี งบการเงิน และหนังสือม อบฉนั ทะให้แ ก่ผ ถู้ อื ห นุ้ ท กุ รายทมี่ รี ายชอื่ ป รากฏในสมุดท ะเบียนผถู้ อื ห นุ้ ณ วันป ดิ ส มุด
ทะเบียน ผู้ถือห ุ้นของบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการประชุม
นอกจากนนั้ บ ริษทั ย งั ได้ล งประกาศหนังสือพิมพ์แ จ้งก ำหนดวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมก อ่ นวนั ป ระชุมผ ถู้ อื หุน้ 
ติดต่อกัน 3 วัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัท คู่แข่ง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม ฯ โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการที่จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธ รรม โดยบริษทั ม งุ่ ม นั่ ในการดำเนินธ รุ กิจเพือ่ ส ร้างความพงึ พ อใจสงู สุดแ ก่ผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยผลตอบแทน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเสนอกรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมและการบริการที่ดี
ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์
- พนักงาน : บริษทั ม กี ารปฏิบตั กิ บั พ นักงานอย่างเท่าเทียมกนั โดยคำนึงถ งึ ค วามปลอดภัยแ ละสวัสดิภาพของ
พนักงานเป็นสำคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินกู้ยืมทั่วไป /
ที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้งมีการกำหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายแรงงาน
- คู่ค้า : บริษัทมีการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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It is our practice to organize and conduct shareholders’ meetings in accordance with the law and
the guidelines prescribed by regulatory bodies. Such requirements are that at least one meeting of the
shareholders is held each year within four months of the end of every accounting year of the Company.
When organizing each general meeting, the Company gives full consideration to the rights of every
shareholder who has one vote for every share held.
In 2014, one annual general meeting of the shareholders was held on April 29, 2014 at Chaophya
Park Hotel, 2nd Floor, Rachada 1 Room, Hotel Building, Rachadapisek Road, Samsen-Nok, Huaykwang,
Bangkok. In convening the meeting, the Company sent a meeting notice together with supplementary
documents, annual report, financial statements and proxy forms, at least fourteen days in advance of the
meeting, to all shareholders whose names appeared on the share register on the date the register was
closed for all transfers. We also posted the meeting notice and all relevant documents on our website one
month in advance. Moreover, the notice giving the date, time, venue and agenda of the meeting was
published in the newspapers for three consecutive days prior to the date of the meeting.
Section 3 : Role of Stakeholders
The Company respects the rights of all its stakeholders, i.e. customers, members of the staff and
the Management, competitors, business partners, shareholders and society in general. We have always
complied with applicable laws and regulations in ensuring the rights of each group of our stakeholders are
fully protected as follows.
- Shareholders: We consider very important the rights and equitable treatment of all shareholders
which include the right to attend general meetings and to vote and express views at such meetings and
the right to fair returns. The Company is committed to delivering maximum satisfaction to all shareholders
through steady and strong returns, under our dividend policy which ensures results-based payout. Shareholders
and investors can also be assured of our transparent disclosure of complete and reliable information.
- 	Customers: The Company has regard for and a duty to all customers by offering quality service
and insurance policies to suit their needs and providing appropriate and reasonably-priced protection.
We also ensure that claim payments are fairly and promptly made to customers for any loss or damage
incurred under the terms of the policy.
- 	Employees: We ensure equal treatment for all staff by maintaining safety standards and providing
employee benefits such as medical care, annual check-up, general and housing loans, provident fund,
retirement packages, etc. Company rules concerning personnel management have also been established
in line with the provisions of the labour law.
- 	Business partners: The Company honours all agreed terms and contractual obligations to its
business partners, while avoiding all the possibilities of conflict of interest.
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- คูแ่ ข่ง : บริษทั ป ฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันท ดี่ ี เป็นธ รรม หลีกเลีย่ งวธิ กี ารไม่ส จุ ริต เพือ่ ท ำลายคแู่ ข่ง มุง่ เน้น
การแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับเจ้าหนี้ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริญให้สังคม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ภาครัฐ : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน
กำกับด แู ลบริษทั โดยการตดิ ต่อป ระสานงานทเี่ ปิดเผยและพร้อมให้ค วามรว่ มมอื ในการให้ข อ้ มูลต า่ งๆ ทีห่ น่วยงานกำกับ
ดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทมุ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยบริษัทตระหนักว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็นการกระทำที่สร้างความไม่เป็นธรรมทาง
ธุรกิจ อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
โดยการเข้าเป็นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการ
บริหารงานของบริษัทยิ่งขึ้น
โดยทางคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน
ทุกคน ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการ ใช้อำนาจหน้าที่ให้การสนับสนุน หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางออ้ ม รวมถงึ ห า้ มเสนอผลประโยชน์เพือ่ จ งู ใจแก่บ คุ คลอนื่ ใดอนั ไม่ช อบดว้ ยกฎหมาย เพือ่ ให้ได้ม าซงึ่ ป ระโยชน์ท าง
ธุรกิจข องบริษทั นอกจากนี้ ทางบริษทั ย ังจ ัดให้มกี ารตดิ ตามและสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการตอ่ ต ้านคอร์รปั ชัน่ 
เป็นประจำ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท โดยทางบริษัทได้จัด
ให้ม ชี อ่ งทางสำหรับพ นักงานและผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำทนี่ า่ ส งสัย ซึง่ บ ริษทั จ ะเก็บข อ้ มูลแ ละ
ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยจะคำนึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจะทำการประเมิน
ความเสีย่ งและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการบง่ ชี้ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากผลกระทบและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
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- 	Competitors: The Company adheres to the principle of fair competition and avoids using dishonest
means to damage its competitors’ reputation. We only compete on service quality and efficiency for the
best interests of our customers.
- 	Creditors: We strictly honour all obligations to our creditors while building a relationship of mutual
trust.
- 	Social Responsibility: We fulfil our duty of a good corporate citizen by supporting those activities
that contribute to the nation and social advancement and by emphasizing internal energy-saving measures
and environmental conservation.
- 	The Public Sector:  The Company seeks to operate within the law and maintain good relationships
with regulatory agencies through open liaison and communication and ready cooperation with regulators’
requests so as to demonstrate the organization’s transparency and promote mutual confidence.
Anti-Corruption Policy
With emphasis on fair and transparent conduct of business, the Company realizes that corruption
poses a major obstacle to social and economic development. This is because corrupt behaviours create
business unfairness which could dent the reputation and stability of the Company, thereby making it
unacceptable to society. For this reason, we have introduced an anti-corruption policy to be strictly followed
and complied with by all Directors, executives, staff and every party concerned. In 2013, the Company stated
its clear intention by joining the “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption”
in expressing its determination to fight against all forms of corruption and in building up the confidence of
all stakeholders in our management and operations.
The anti-corruption policy instituted by the Board prohibits all Directors, executives and employees
from demanding, engaging in, tolerating or using one’s position to support any form of corruption either
directly or indirectly and from offering unlawful inducements to any person(s) to gain business advantages
for the Company. We also ensure that policy compliance is monitored and procedural rules reviewed on a
regular basis and realigned to business and statutory changes. Any policy breach representing support or
cooperation for corrupt practices is grounds for disciplinary action in accordance with the Company’s rules.
Channels have been set up for personnel and relevant parties for reporting indications of any suspicious
acts. The Company ensures that the identity and particulars of the informant and the person being reported
shall be kept confidential and shall be disclosed only as necessary by giving prime consideration to personal
safety and potential harm to all concerned.
In addition, the Company places importance on the risk management process by conducting
risk assessments and presenting risk reports to the Audit Committee on an annual basis. This is so that
corruption risks associated with the operations can be identified by analyzing the impact and likelihood
of risk events.
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการขอ้ มูลป ระจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถงึ ก ารเปิดเผยขอ้ มูลผ า่ น
เว็บไซต์ข องบริษทั เพือ่ ให้ผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละผทู้ เี่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถ งึ ข อ้ มูลอ ย่างเท่าเทียมกนั แ ละนา่ เชือ่ ถ อื โดยชอ่ งทางการ
ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบตอ่ งบการเงินข องบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานรายงาน
ทางการเงิน และดแู ลให้ม กี ารจดั ท ำรายงานทางการเงินอ ย่างมคี ณุ ภาพและถกู ต อ้ งตามมาตรฐานทางบญั ชีท เี่ ป็นท ยี่ อมรับ
โดยทวั่ ไป มีก ารเปิดเผยขอ้ มูลส ำคัญข องบริษทั อ ย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมฝี า่ ยบญั ชีแ ละ / หรือผ สู้ อบบญั ชีม าประชุม
ร่วมกนั และนำเสนอรายงานทางการเงินต อ่ ค ณะกรรมการบริษทั เป็นป ระจำทกุ ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั จ ะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน จะดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การรายงานการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหุ้น
ของบริษทั ต่อส ำนักงานคณะกรรมการกำกับห ลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป อ้ งกันค วามขดั แ ย้งท อี่ าจเกิดขึน้ 
จากการถอื ค รองหนุ้ ข องบริษทั แ ละเป็นการเปิดเผยขอ้ มูล เพือ่ ค วามโปร่งใสตามหลักก ารกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ี โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการถือครองหุ้นของบริษัทได้ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
ตำแหน่ง
			
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
กรรมการอิสระ
3. นายวรยุทธ เจริญเลิศ 	
กรรมการอิสระ
4. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการอิสระ
5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการ
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ
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จำนวนหุ้น
ณ 8.4.2557
100
831,722
65,000
345,900

จำนวนหุ้น เปลี่ยนแปลง
ณ 5.4.2556
(%)
100
819,422
1.50
60,000
8.33
345,500
0.12
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Section 4 : Disclosure and Transparency
We always ensure that significant financial and non-financial information of the Company is fully
and accurately disclosed in a timely and transparent manner and that all disclosures are compliant with
the SEC and SET requirements. Such information is made available through the Stock Exchange’s publicity
channels, the Annual Registration Statement (Form 56-1) as well as the Company’s annual report and
website, so that our shareholders and all parties concerned can have equal access to reliable information.
Our channels of information disclosure encompass the following:
Directors’ Report
The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements. The Audit Committee
reviews all financial reports, oversees the quality and objectivity of financial reporting in accordance with
generally accepted accounting standards, ensures adequate and transparent disclosure of significant
information of the Company, and meets with the Accounting Department and/or the external auditors to
review and present the financial reports to the Board on a quarterly basis. The Board has overall responsibility
for the financial statements and financial information published in the annual report. The said statements
have been prepared according to recognized accounting standards and have been duly audited by the
Company’s auditors. Disclosures of factual, material information - financial and non-financial - are made
in a complete and consistent manner and such information is also adequately disclosed in the notes to
the financial statements.
Declaration of Shareholdings
The Company has stipulated that all its Directors and Executives have a duty to declare their
holdings in the Company to the Office of the Securities and Exchange Commission. The aim is to prevent
any potential conflicts of interest and to ensure good governance principles of transparency and disclosure.
Shareholdings of Directors and Executive Officers in the reporting year were as follows:
Board of Directors
			
Name
Position
			
1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman
2. Mr. Sompol Chaiyachow
Independent Director
3. Mr. Vorayuth Charoenloet 	
Independent Director
4. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Independent Director
5. Mr. Sukich Charanvas
Director
6. Mr. Pon Titipanichayangoon
Director
7. Mr. Kittipong Charanvas
Director

No. of
shares held
at 8.4.2014
100
831,722
65,000
345,900

No. of Change
shares held (%)
at 5.4.2013
100
819,422
1.50
60,000
8.33
345,500
0.12
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เจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ
ตำแหน่ง
			
ณ 8.4.2557 ณ 5.4.2556
(%)
1. นายสมชาย ว่องวิชญกร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2. นายกิตติ จรัญวาศน์ 	
ผู้ช่วยกรรมการ
346,000 346,000
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทางทะเลและลอจสิ ติกส์ 	 2,000
2,000
4. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
500
500
5. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
500
500
6. นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา
ผู้จัดการฝ่ายอัคคีภัย
7. น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล
ผู้จัดการฝ่ายเบ็ดเตล็ด
8. นายนพดล สุวรรณการีย์กุล
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นางพรมพร ลำดับพังค์
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษทั ให้ค วามสำคัญก บั ก ารเปิดเผยขอ้ มูล โดยขอ้ มูลท เี่ ปิดเผยจะตอ้ งถกู ต อ้ งครบถว้ นและโปร่งใส
ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงินและข้อมูลทั่วไป เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
นักล งทุนแ ละผมู้ สี ว่ นได้เสียข องบริษทั โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ข อ้ มูลท ตี่ อ้ งเปิดเผยตามทหี่ น่วยงานทคี่ วบคุมก ำกับด แู ลธรุ กิจ
ของบริษทั ก ำหนด ทางคณะกรรมการบริษทั จ งึ จ ดั ให้ม หี น่วยงานฝา่ ยนกั ล งทุนส มั พันธ์ข นึ้ เพือ่ ท ำหน้าทีเ่ ป็นศ นู ย์กลางใน
การติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
นักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูลได้ที่
• นางสมพร รษบุตร
โทรศัพท์: 0-2276-1024 ต่อ 207
E-mail: chrins@cathinet.com, chr_somporn@cathinet.com
นโยบายการร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีนโยบายการร้องเรียน เนื่องจากการร้องเรียนจะช่วยสะท้อนให้บริษัททราบถึง
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน โดยทางคณะกรรมการบริษัทได้จัด
ให้มีช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้สำหรับผู้ร้องเรียน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดจากความ
อ่อนแอของการกำกับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงินที่ผิดปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด การ
ถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียนได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
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Executive Officers

			
Name
Position
			
1. Mr. Somchai Wongwichayakorn Manager,
Marketing Department
2. Mr. Kitti Charanvas
Assistant Managing
Director for Marketing
3. Mr. Wisith Limcharoensuk
Manager, Marine Cargo
and Logistics Department
4. Miss Sudarat Wiwattanadej
Manager,
Accounting Department
5. Miss Kanyawan Trisaksuriyan
Manager,
Finance Department
6. Mrs. Somjai Bunditkitsada
Manager, Fire Department
7. Miss Punrada Ayucharoenkul
Manager,
Miscellaneous Department
8. Mr. Nopadol Suwankareekul
Manager, Information
Technology Department
9. Mrs. Promporn Lumdubpang
Manager,
Administrative Department

No. of
No. of
Change
shares held shares held
(%)
at 8.4.2014 at 5.4.2013
-

-

-

346,000

346,000

-

2,000

2,000

-

500

500

-

500
-

500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investor Relations
The Board of Directors attaches importance to the transparent disclosure of accurate and complete
information - either financial or non-financial, as all such information can influence the decisions of investors
and stakeholders of the Company. Particular emphasis is also placed on the disclosures required by industry
regulators. For this reason, an investor relations unit has been established by the Board to act as the focal
point for corporate communication and for handling enquiries from investors, shareholders, stakeholders or
relevant state analysts. Investors and interested parties are welcomed to contact our investor relations unit
for more information as follows.
• Mrs. Somporn Rasabutr
Telephone: 0-2276-1024 ext. 207
E-mail: chrins@cathinet.com, chr_somporn@cathinet.com
Complaints Policy
The Board of Directors supports the institution of a complaints policy, since complaints can help
reveal possible anomalies within the Company and ensure transparency in the operations. The Board has
put in place a number of safe and appropriate channels for complaints and grievances. Any employees,
shareholders or stakeholders who have found any irregularities possibly caused by governance weaknesses,
unusual financial reporting, violation of rules or regulations, breach of rights, coercion or fraud or who have
other doubts can always report such irregularities or file their complaints through the following channels.
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• จดหมาย : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เลขานุการบริษัท
		
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
		
408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
• E-mail : chr_somporn@cathinet.com
• Website : www.charaninsurance.com
โดยทางเลขานุการบริษทั จะเป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบในการสรุปป ระเด็นต า่ งๆ และนำเสนอตอ่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำการสอบสวน ก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป ซึ่งข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ได้รับความคุ้มครองและเป็นความลับทั้งหมด
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวั แทนของผถู้ อื ห นุ้ มีหน้าท กี่ ำกับด แู ลการบริหารจดั การงานของบริษทั แ ละปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์แ ละขอ้ บ งั คับข องบริษทั ตลอดจนมติท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยความซอื่ สัตย์ส จุ ริต
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยรวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธรุ กิจแ ละงบประมาณทกี่ ำหนดไว้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ป ระโยชน์ส งู สุดข องบริษทั 
และผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้ก ำหนดโครงสร้างการจดั การ โดยการแบ่งแ ยกหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ก บั 
ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการ
จัดการ”	 	
ความขัดแย้งท
 างผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนด
นโยบาย ขั้นตอน การอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผู้ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทาง
มิชอบ
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• By letter to : 	Audit Committee Chairman / Chief Executive Officer / Company Secretary
		 	Charan Insurance Public Company Limited
			 408/1 Rachadapisek Road, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310
• By e-mail to : chr_somporn@cathinet.com
• Via our website : 	www.charaninsurance.com
The Company Secretary is responsible for summarizing and presenting any issues arising to the
Audit Committee for investigation before further reporting to the Board of Directors. All details of the person
making the complaint and the parties concerned shall be kept confidential.
Section 5 : Board Responsibilities
As representative of the shareholders, the Board of Directors is responsible for overseeing the overall
management of the Company and for discharging its duties in accordance with the law, the objectives and
Articles of Association of the Company as well as the shareholders’ resolutions. The Board fulfils its responsibilities with honesty and prudence in protecting the interests and rights of all shareholders and stakeholders. It
is also the duty of the Board to determine and endorse the corporate vision, strategies, goals, business and
financial plans and to ensure that the established plans are effectively and efficiently implemented by the
Management in delivering maximum benefit to the Company and all shareholders.
The Company has a management structure which separates clearly the roles and duties between
the Board of Directors and the management team. Their authority and responsibilities are defined in detail
under the “Organization Structure” section.
Conflict of Interests
The Board of Directors exercises careful control over transactions of possible conflict of interests by
setting down approval policy and procedures for related party transactions. The Board has also instituted
policies and rules to prevent the use of inside information for personal gain by management members and
related parties.
All Directors and executives of the Company, including their spouses and children under legal age,
are required, pursuant to Section 59 of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535, to declare their holdings
in the Company or any changes to their holdings to the Company and to the Office of the Securities and
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand within three days of the date of acquisition,
selling or transfer of such holdings. The Company’s directors, executives and units/departments are forbidden
from disclosing any information which has not yet been made public to outside party(ies) or unauthorized
person(s) to prevent misuse of inside information.
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การดำรงตำแหน่งก
 รรมการในบริษัทอ ื่นของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ม กี ารกำหนดนโยบายเกีย่ วกบั ก ารไปดำรงตำแหน่งก รรมการทบี่ ริษทั จ ดทะเบียนอนื่ โดยแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกบั จ ำนวนบริษทั จ ดทะเบียนทกี่ รรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งก รรมการได้น นั้ ทางคณะกรรมการบริษทั 
กำหนดไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวั แทนของผถู้ อื ห นุ้ มีหน้าท กี่ ำกับด แู ลการบริหารจดั การงานของบริษทั แ ละปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์แ ละขอ้ บ งั คับข องบริษทั ตลอดจนมติท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยความซอื่ สัตย์ส จุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย รวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นช อบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธรุ กิจแ ละงบประมาณทกี่ ำหนดไว้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ป ระโยชน์ส งู สุดข องบริษทั 
และผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้ก ำหนดโครงสร้างการจดั การ โดยการแบ่งแ ยกหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ก บั 
ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการจัดการ  
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น โดยบริษัท
ได้กำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำขึ้นเป็น คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทได้วางแผนไว้ รวมถึงเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ทางบริษัทมุ่งหวัง จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ พร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม จึงให้มีการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามคมู่ อื จ รรยาบรรณในการประกอบธรุ กิจเป็นป ระจำทกุ ป ี ซึง่ ก ารปฏิบตั งิ านทยี่ ดึ แ นวทางตามคมู่ อื จ รรยาบรรณ
ในการประกอบธรุ กิจน นั้ จ ะเป็นป ระโยชน์ท งั้ ต อ่ บ ริษทั พนักงาน และผทู้ เี่ กีย่ วข้องกบั บ ริษทั ในทกุ ๆ ฝ่าย ตลอดจนเป็นการ
ผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงในระยะยาว
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผบ
ู้ ริหาร
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียง
บุคคลเดียว หรือกลุ่มคนเดียว เพื่อช่วยให้บริษัทมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุล
ที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
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Multiple Directorships
The Board of Directors has defined a policy concerning the holding of directorships in other listed
companies by Directors. The policy guidelines limit the number of other directorships an individual director
may hold to three, which are in line with the regulation of the Stock Exchange of Thailand.
Leadership and Vision
As representative of the shareholders, the Board of Directors is responsible for overseeing the overall
management of the Company and for performing its duties in accordance with the law, the objectives
and Articles of Association of the Company as well as the shareholders’ resolutions. The Board discharges
its responsibilities with honesty and prudence in protecting the interests and rights of all shareholders and
stakeholders. It is also the duty of the Board to determine and endorse the Company’s vision, strategies,
goals, business and financial plans and to ensure that the agreed plans are effectively and efficiently
implemented by the Management in delivering maximum benefit to the Company and the shareholders.
Within the organizational structure of the Company, there is a clear separation of roles and duties
between the Board of Directors and the management team. Their authority and responsibilities are described
in the Organization Structure section.
Business Ethics
The Company is committed to developing its business with honesty, transparency and based on
ethics and integrity so as to deliver sustainable value to the organization and the shareholders. We have laid
down guidelines for ethical conduct of business by drawing up a Code of Business Ethics to set a businessl
framework in line with the Company’s defined goals and to provide operational standards and a code of
best practice we hope to achieve. It is therefore the duty of the Directors, executives, staff members at all
levels and all concerned to be aware of, understand and adhere strictly to the guidelines in enabling the
Company to achieve its business objectives while also upholding its ethical values. Compliance with the
Code is monitored on a yearly basis, as such adherence will not only benefit the Company, its personnel
and all of its stakeholders but will also help drive the organization towards long-term growth and stability.
Balance of Power through Non-Executive Directors
The Board of Directors has been appointed in such a way that no single person or group of persons
is allowed to have sole decision-making authority to enable efficient governance and management as well
as a good balance of power. At present, the Board of Directors comprises seven members as follows:
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- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ)
การแบ่งแ ยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษทั ม กี ารแบ่งแ ยกอำนาจหน้าทีแ่ ละความรบั ผ ดิ ช อบในการกำหนดนโยบายการกำกับด แู ล และการบริหารงาน
ประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยประธานกรรมการจะเป็นผ นู้ ำและมสี ว่ นสำคัญในการตดั สินใจเรือ่ งนโยบายของบริษทั อ นั เป็นผ ลมาจากการ
ประชุมค ณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้พ จิ ารณาและกำหนดเป้าห มายทางธรุ กิจรว่ มกบั ฝ า่ ยจดั การ รวมถงึ เป็นผ นู้ ำการประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ประธาน
กรรมการไม่ได้ม สี ว่ นรว่ มบริหารงานประจำ แต่จ ะให้การสนับสนุนแ ละคำแนะนำในการดำเนินธ รุ กิจข องฝา่ ยจดั การผา่ น
ทางกรรมการผู้จัดการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณา
จากความเหมาะสมและสอดคล้องกบั ข อบเขตหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบของกรรมการ และเทียบเคียงกบั อ ตั ราคา่ ต อบแทน
กรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยจะนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
- ค่าต อบแทนผบู้ ริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท ที่ างคณะกรรมการบริษทั ก ำหนด ซึง่ จ ะเชือ่ มโยง
กับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยจะนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพออย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
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- 	3 executive directors;
- 	1 non-executive director;
- 	3 independent directors serving on the Audit Committee
(constituting 42.86% of total Board membership)
Separation of Roles
The Company has a clear separation between the governance role and the routine management
role. The positions of Chairman of the Board, Chairman of the Executive Committee and Managing Director
are not held by the same person. Leading the Board, the Chairman plays an important part in making
policy decisions resulting from Board meetings where business goals are considered and set in consultation
with the Management. The Chairman not only is in charge of the efficient and effective conduct of all
Board meetings by encouraging active participation and independent opinions by every Director, but
also acts as the chairperson of all shareholders’ meetings. Although not being involved in the day-to-day
management, the Chairman would provide support and guidance on the Management’s running of the
operations through the Managing Director, while the latter is responsible for managing the Company within
the framework of authority delegated by the Board.
Remuneration of Directors and Executives
The Company sets appropriate remuneration policies for all Directors and Executive Officers as
follows:
- Directors’ remuneration: Appropriate remuneration is clearly and transparently determined
corresponding to the scope of Directors’ responsibilities and comparable to that of industry peers. Proposed
remuneration for Directors is required to be submitted for approval to the meeting of the shareholders.
- Executives’ remuneration is in accordance with the policy and criteria set by the Board, which
take account of the Company’s operating results and the performance of the individual members. Proposed
remuneration for executives is required to be submitted to the Board for approval.
Board of Directors’ Meetings
A meeting of the Board is held by the Company once every quarter as a minimum. A special
Board meeting may also be convened as and when necessary. Meeting agenda along with supporting
documents giving sufficient information for consideration is sent to all Directors at least seven days in
advance except in exigent circumstances. Every Board meeting must be attended by not less than half of
the total number of Directors.
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ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคดิ เห็นได้อ ย่างอสิ ระ โดยในบางวาระอาจมผี บู้ ริหารระดับส งู เข้ารว่ มประชุมด ว้ ย เพือ่ ให้ส ารสนเทศรายละเอียด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2557 กรรมการมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา
ด้านการลงทุน เพือ่ ช ว่ ยพจิ ารณากลั่นก รองงานดา้ นตา่ งๆ ตามหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ชอบทบี่ ริษทั ได้ก ำหนดไว้ โดยสามารถ
ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้
ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการเพื่อกำหนด
ค่าตอบแทนทเี่หมาะสม ก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินใจ
การพัฒนากรรมการและผบ
ู้ ริหาร
ในดา้ นการสง่ เสริมพ ฒั นาความรใู้ ห้แ ก่ค ณะกรรมการและผบู้ ริหารของบริษทั คณะกรรมการและผบู้ ริหารได้ให้
ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนา / อบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการหน้าที่ต่างๆ หรือเข้าร่วมกิจการ
เพื่อการเพิม่ พูนความรตู้ า่ งๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับบ ทบาทหน้าทีท่ ไี่ด้รับมอบหมาย ซึง่ ท างกรรมการบริษัทได้ผา่ นการฝกึ อ บรม
หลักสูตรการเป็นก รรมการจากสมาคมสง่ เสริมส ถาบันก รรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) เป็นต้น
การปฐมนิเทศกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่
เข้าใหม่จะได้รับทราบถึงนโยบาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง
บริษัท กลยุทธ์องค์กร ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำรง
ตำแหน่งและช่วยให้การตัดสินใจของกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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During the consideration of items of business, the Chairman, who chairs the meeting, would allow
all Directors to express their views independently. Senior executives may also join the discussion of certain
items to provide additional useful information, as the relevant party, and to be directly advised of any new
policies so that they can be implemented promptly and efficiently.
In 2014, a total of five Board meetings were held. The minutes of each meeting which have been
adopted by the Board are kept for future scrutiny by Board members and parties concerned.
Committees of the Board
The Board of Directors has established three committees of the Board, i.e. the Executive Committee,
the Audit Committee and the Investment Committee to assist in discharging different areas of responsibilities.
Details of each Board committee are set out under the “Organization Structure” section of this report.
At present, the Company has not set up a remuneration committee. However, a process is in
place for determining remuneration based on practices of peer companies in the industry as well as the
Company’s financial results before recommendations of appropriate remuneration are made to the Board
for consideration and endorsement.
Director and Executive Development 		 
All our Directors and Executive Officers place significance on training and development by attending
seminars and training courses beneficial to the performance of their duties, or participating in the activities
which allow them to gain knowledge relevant to their assigned roles. Members of the Board have received
directorship training from the Thai Institute of Directors (IOD) including the Director Certification Program
(DCP) and the Director Accreditation Program (DAP).
Director Induction
An induction programme is arranged for every director newly appointed to the Board. The new
director would be briefed on the Company’s policies, rules and regulations as well as other relevant information
such as corporate structure and strategy, shareholders, performance and results. Such introductory information
would be helpful for the efficient exercise of the director’s responsibility and judgement.
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แผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่ง
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อม สำหรับบุคลากรที่จะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโดยจัดให้มี
กระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการสรรหานั้นจะพิจารณา
จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะความเป็นผู้นำ และความมีจริยธรรมเป็นหลัก

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ กล่าวคือ มีก ารวาง
กรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ตลอดจนคำนึงถึงการใช้
ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ ทางบริษัทยัง
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้พนักงาน
บริษัทเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ
โดยบริษัทได้วางนโยบายเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ม กี ารดำเนินธ รุ กิจแ ละการบริหารจดั การในองค์กรอย่างถกู ต อ้ ง โปร่งใส ไม่ข ดั ต อ่ ก ฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และผมู้ สี ว่ นได้ส ว่ นเสียท กุ ราย นอกจากนนั้ บ ริษทั ย งั ม กี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับก จิ การทดี่ ี โดยจะคำนึง
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ส ง่ เสริมให้ม กี ารดำเนินงานและการแข่งขันท างธรุ กิจอ ย่างเสรี ยุตธิ รรม พร้อมทงั้ ห ลีกเลีย่ งวธิ กี ารและ
พฤติกรรมทไี่ ม่ส จุ ริตท อี่ าจสง่ ผ ลให้เกิดค วามขดั แ ย้งท างผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการขม่ ขูห่ รือก ารบบี บ งั คับ
พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก การกำหนดราคาสินค้าให้ต่ำกว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกำหนดเพื่อบีบบังคับ
คู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยทางบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการ
รับผิดชอบต่อส ังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ละเมิดกฎและไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแ รงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทยึดในวัฒนธรรมขององค์กร เคารพในสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั เช่น การไม่แ บ่งแ ยกหรือก ดี กันในการจา้ งงาน การไม่ใช้แ รงงานเด็ก การเคารพในสทิ ธิแ ละเสรีภาพของ
พนักงานที่จะรวมกลุ่มเป็นสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม การสรรหาและการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้
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Succession Planning
The Company recognizes the importance of preparing personnel to be successors by putting in
place a clear, efficient, transparent and accountable process of nomination. Primary consideration is given
to those with suitable skills, competence, experience, leadership skills and ethical values.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Charan Insurance Public Company Limited has conducted its business within the principles of
ethics and good governance. We have also adopted the “Sufficiency Economy” philosophy as guidelines
for our practices which include establishing an operational framework based on fairness and righteousness,
and taking account of the most economical and efficient use of resources in all our processes. In addition,
the Company appreciates the importance of engaging in social and environmental responsibility and
promotes ethical and professional standards among its staff which will bring about sustainable development
of the business and of our society and economy. The corporate social responsibility (CSR) policies adopted
and implemented by the Company are as follows.
1. Good governance
We conduct and manage our business in a proper, transparent and law-abiding way with
disclosures of material and accountable information, believing that such practices will build up the confidence
of all shareholders and stakeholders in our organization. The Company also pursues the good corporate
governance policy by taking into prime consideration the potential benefits to shareholders, staff members,
local communities, society, partners, customers, competitors and other stakeholders - an approach that
will lead all parties towards steady growth and sustainable economic stability.
2. Fair dealing
The Company promotes fair dealing and free competition, and avoids all dishonest means and
behaviours that may give rise to conflict of interest such as intimidation, coercion, favouritism, price cutting,
or setting cut-throat terms to pressure competitors. We will never be involved in any activities which are
in breach of intellectual property rights. The Company has a policy against all forms of corrupt practices
while promoting social responsibility throughout every step of the operations. Disciplinary procedures are in
place for those who violate or fail to comply with the anti-corruption policy. All activities and operations
of the Company are within the legal framework.
3. Employee respect and fair treatment
Keeping to our corporate culture, we respect human rights and treat all staff equitably by
ensuring no employment discrimination nor child labour, respecting employees’ right and freedom to form
a staff association and enter into negotiation with the Company, and by ensuring equal processes of staff
recruitment and promotion.  Having regard for employee benefits and safety, the Company maintains fair
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ทางบริษทั ย งั ค ำนึงถ งึ ส ทิ ธิป ระโยชน์แ ละความปลอดภัยข องพนักงานเป็นส ำคัญ โดยจดั ให้ม เี งือ่ นไขการจา้ งงาน อุปกรณ์
ความปลอดภัย ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมตามที่พนักงานทุกคนสมควรจะได้รับ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
การรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อให้
พนักงานทำงานได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพ การพฒั นาระบบการทำงาน การสง่ เสริมก ารเรียนรแู้ ละพฒั นาทกั ษะในแต่ละดา้ น
ของบคุ ลากร และบริษทั ย งั จ ดั ให้ม ชี อ่ งทางการรบั รอ้ งเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพ นักงานทไี่ ด้รบั ก ารปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็น
ธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีดุลยภาพในการใช้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีโอกาสใน
การแสดงศักยภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความเป็นสากลได้คุณภาพมาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน
ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือละไว้ไม่กล่าว
ถึงข้อมูลสำคัญซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด รวมถึงยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งบริษัทจะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ผู้บริโภคทราบก่อนจะดำเนินการทุกครั้ง และจะไม่นำข้อมูล
ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ นอกจากจะได้รับความยินยอมจาก
ผู้บริโภคก่อน และบริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของตนภายใต้
กรอบของกฎหมาย และเมื่อพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรมในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล ทางบริษัทจะ
ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทได้มีการสำรวจสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัทว่า ได้รับผลกระทบในทางลบจาก
การดำเนินงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้าง
ความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการกำหนด
มาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ ขึ้น เช่น การประหยัดไฟในช่วงเวลาพัก การใช้บันไดขึ้นลงแทนการใช้ลิฟท์ การนำทรัพยากรที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำ มาตรการแยกขยะก่อนนำไปกำจัด กระบวนการจัดซื้อ
สีเขียว เป็นต้น โดยบริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและจะได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
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employment conditions, proper safety equipment and fair systems of compensation and welfare deserved
by our people.  Other measures include: improving the workplace environment; avoiding any factors that
could cause unsafe working conditions; maintaining the physical and mental wellbeing of employees;
providing facilities to enable staff to work efficiently; enhancing operational systems; promoting learning
and skill development of all personnel.  We also have an appropriate grievance channel for those who
feel they are unfairly treated.  Such practices are in place to ensure that all our staff members have good
quality of life and good work-life balance as well as the opportunities to realize their full potential.
4. Responsibility to consumers
The Company’s operations are aimed at developing products and services that meet the quality
and standards expected by consumers under fair terms and with complete, correct information.  We avoid
doing anything that could cause ambiguity or distortion of information about our products and services
or omission of significant information leading to misunderstanding.  We also attach utmost importance
to customer confidentiality by always clarifying reasons to the consumers before collecting their personal
data.  We never improperly disclose customers’ confidential information for our own gain or the gain of
others, unless prior agreement has been obtained.  The Company further offered all consumers the right to
verify information and to use their own information within the legal framework, and in the event erroneous
or unfair collection or use of information is discovered we shall take immediate action to remedy it.
5. Community and social development
The Company has surveyed the state of the communities around its location to find out if and
how much they have been negatively affected by the operations.  The information discovered enables us
to take corrective steps to prevent any adverse impact - direct or indirect - that we might have on the
communities and society.
6. Environmental protection
As it is of concern to us to make the most efficient use of resources and energy, we have
introduced a number of resource- and energy-saving measures, e.g. switching lights off during lunch
break, using stairs instead of elevators, reusing resources, sorting waste before disposal, and adopting green
procurement process.  We also promote sharing of environmental knowledge among staff with a view to
increasing and incorporating such environment protection awareness into our corporate culture.  Furthermore,
the Company is conscious of environmental risk and impact as well as public safety in every step of the
operations and therefore encourages all staff to engage in the conservation of resources in and outside
the organization in minimizing our impact on the environment and increasing value and sustainability for
the organization.
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7. การเผยแพร่น วัตกรรมจากการดำเนินค วามรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการ
พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอก
องค์กร
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR โดยบริษัทได้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และ
ในรายงานประจำปี (56-2) ของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นเสมือนการช่วยสอบทานให้
บริษัททราบว่า ทางบริษัทได้ดำเนินการในเรื่อง CSR อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงให้แก่บริษัทในอนาคต
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7. Social innovation promotion
The Company encourages the fostering of an innovative spirit among all staff so as to open
up opportunities for further development towards business innovations, thereby enabling the culture of
responsible innovation to grow within and beyond the organization.
8. Social and environmental reporting
We place importance on the disclosure of information which reflect our CSR implementation
by publishing our CSR policies and practices in the Annual Registration Statement (Form 56-1) and the
annual report (Form 56-2).  The disclosures are not only of benefit to all our stakeholders but also create
opportunities for them to take part in reviewing the Company’s CSR performance against established goals
and to provide their feedback for our future development plans.
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การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนจะต้องมีบทบาทร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ซึ่งการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน บริษัทมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับ
การดำเนินงานให้มีความเหมาะสม มีการดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงมีการป้องกันมิให้ทรัพย์สิน
มีการสิ้นเปลือง สูญเปล่า สูญหาย และปลอดภัยจากการทุจริตทุกประเภท
2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน บริษัทได้เล็งเห็นว่าความเชื่อถือได้และความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงินเป็นส งิ่ ส ำคัญต อ่ ผ ใู้ ช้ ไม่วา่ จ ะเป็นบ คุ คลภายใน / ภายนอกบริษทั เนือ่ งจากเป็นข อ้ มูลท ใี่ ช้ส ำหรับป ระกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานในอนาคต จึงเป็นห น้าทีข่ องผบู้ ริหารทตี่ อ้ งทำให้เกิดค วามเชือ่ ม นั่ วา่ รายงานทางการเงิน
มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ
ขึ้นกับทางบริษัท
ทางคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2557 คณะกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการสอบทานประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั แ ล้ว จึงม คี วามเห็นรว่ มกนั วา่ บริษทั ม รี ะบบควบคุมภ ายในทเี่ พียงพอ เหมาะสมกบั ส ภาพการดำเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการระหว่างกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทำธุรกรรมกับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
ต่อค วามสมเหตุส มผลของรายการ เพือ่ เสนอตอ่ ค ณะกรรมการบริษทั เพือ่ พ จิ ารณาอนุมตั ติ อ่ ไป โดยคณะกรรมการบริษทั 
จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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Internal Control
The Company is conscious of the importance of internal control and of the need to engage
the Executive Committee as well as executives at every level and all staff in the process, in gaining the
confidence that all functions meet the three principal objectives of internal control, as follows:
1. Operational efficiency and effectiveness:  The Company seeks to manage resources appropriately
and keep assets/property in good working order as well as safeguarding against waste of resources, loss of
assets and all kinds of fraud.
2. Reliability of financial reports:  We realize that reliability and objectivity of financial reports
are essential to both internal and external users, as the information is used for their decision-making and
planning.  It is therefore the duty of the Management to provide assurances that all financial reports contain
complete, accurate and quality information.
3. Regulatory compliance:  The Board of Directors and all members of the Management and
staff are required to comply with applicable laws and regulations and company rules so as to prevent any
damage to the organization.
The Audit Committee has been assigned by the Board to examine and review the Company’s
internal control systems with a focus on their adequacy and appropriateness.  At its meeting no. 5/2557
(2014), the Board of Directors - including all three Directors on the Audit Committee – agreed, after
reviewing the internal control systems, that the systems in place within the organization were adequate
and appropriate to the current situation.

Related Party Transactions

No related party transactions took place during the year ended 31 December 2014.  Should there
in the future be any transactions between the Company and its directors, executives or related persons,
these shall be scrutinized by the Audit Committee who will provide opinion as to the justification of the
transactions for further approval by the Board, in compliance with the relevant regulations of the Stock
Exchange of Thailand.
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินง าน
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 21.59
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 1.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 19.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1,081.50 โดยรายได้หลักของทางบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2557 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำนวน 270.21
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 20.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของประกันภัย
ประเภทรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทได้ตั้งเอาไว้ คือ
มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยร้อยละ 8.62 และเน้นทำการตลาดด้านการประกันภัยรถยนต์ นอกจากนี้บริษัทได้
จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจำนวน 63.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของเบี้ยประกันภัยรวม ส่วนความเสี่ยงภัยที่
บริษัทรับไว้เองมีจำนวน 207.17 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 159.54 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภัย
จำนวน 39.94 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์จำนวน 6.22 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน
0.84 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 0.63 ล้านบาท ตามลำดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2557 ประกอบด้วยดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
จำนวน 22.85 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.97 ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2557 มีอัตราร้อยละ 3.50 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 4.10 การลดลงดังกล่าว
เป็นผลมาจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 1.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 5.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
76.14 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในระหว่างปี 2557 เกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศจึงส่ง
ผลให้ด ชั นีต ลาดหลักทรัพย์เกิดก ารชะลอตวั และบริษทั ม กี ารจา่ ยคา่ ส นิ ไหมทดแทนจากเหตุการณ์ม หาอทุ กภัยในปี 2554
ลดลง จึงไม่จ ำเป็นต อ้ งขายหลักท รัพย์เพือ่ รองรับก ารจา่ ยคา่ ส นิ ไหมทดแทน ทำให้ก ำไรจากการขายหลักท รัพย์ล ดลงจาก
ปี 2556
ในส่วนรายจ่าย บริษัทมีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน 190.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11.42
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.36 ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจากการดำเนินงาน
ปกติ เป็นจำนวน 44.82 ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เป็นรายได้ โดยลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 25.23
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ในปี 2557 มีจำนวน 46.94 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
จำนวน 2.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.45 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริการตัวแทนนายหน้าและ
ลูกค้าในอนาคต
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Management Discussion and Analysis
Discussion and Analysis of Financial Position
and Operating Results
Operating Results for 2014
For the year ended 31 December 2014, the Charan Insurance Public Company Limited posted a
net profit of 21.59 million baht, up by 19.76 million baht or 1,081.50% from 2013 profit of 1.83 million baht.  
The Company’s revenue for the year was made up of two components, namely:
1. Underwriting income:   Gross premiums written from all lines of business in 2014 totalled 270.21
million baht, a rise of 20.79 million baht or 8.33% over 2013.  The increase was mostly from auto insurance,
which registered an 8.62% premium growth, corresponding to the risk management policy and targets
defined by the Company as well as its strategic marketing of motor business.  Premiums ceded during
the year were 63.04 million baht and accounted for 23.33% of gross premiums.  Net premiums written or
retained premiums, amounting to 207.17 million baht, consisted of auto premiums 159.54 million baht, fire
premiums 39.94 million baht, marine and logistics premiums 6.22 million baht, miscellaneous premiums 0.84
million baht and personal accident premiums 0.63 million baht.
2. Investment Income in 2014 comprising interests, dividends and gain on investments in securities,
amounted to 22.85 million baht, a year-on-year decrease of 4.34 million baht or 15.97%.  Return on investment
for 2014 went down to 3.50% from 4.10% in 2013.  This was due to the sale of securities of 1.72 million baht,
down on the previous year by 5.49 million baht or 76.14%, owing to the stagnating stock market caused
by political uncertainties at home and overseas and to the fact that with much less claims to settle for the
2011 floods the Company had no need to sell its securities to cover claims payments, thus resulting in a
smaller gain on investments in securites.
Our expenditure was of two main categories as follows:
- Underwriting expenses amounted to 190.80 million baht, a year-on-year increase of 11.42 million
baht or 6.36%.  Insurance claims during the year from normal operations totalled 44.82 million baht.  The
ratio of loss to earned premiums was 23.62%, down from the 2013 ratio of 25.23%.
- Operating expenses for fiscal 2014 came to 46.94 million baht, down by 2.18 million baht or 4.45%
from the prior year.  The highest expenditure items were staff-related costs and other operating expenses.  
The spending was largely on IT investment to accommodate future provision of service to customers, agents
and brokers.
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 810.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 11.15
ล้านบาท หรือค ดิ เป็นรอ้ ยละ 1.40 โดยบริษทั ม เี งินล งทุนในหลักท รัพย์ ซึง่ ป ระกอบดว้ ยหนุ้ ส ามัญแ ละหนุ้ ก จู้ ำนวน 279.30
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 41.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.42 ซึ่งบันทึกเป็นมูลค่ายุติธรรม และได้
บันทึกส ว่ นเกินท นุ จ ากการเปลีย่ นแปลงมลู ค่าเงินล งทุนไว้ในสว่ นของผถู้ อื ห นุ้ แ ล้วจ ำนวน 61.81 ล้านบาท ในขณะทเี่ งินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2557 มีจำนวน 19.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 7.83 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 64.95 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปี 2557 บริษัทมีเงินในส่วนของเงินฝากสถาบันการเงินและเงินในส่วนเงินให้
กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้
ในปี 2557 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 27.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 4.88 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2557
ปี 2556
ระยะเวลาค้างรับ จากผู้เอา จากตัวแทน จากการรับ		 จากผู้เอา จากตัวแทน จากการรับ	
		
ประกันภัย	และนายหน้า	ประกันภัยต ่อ รวม	ประกันภัย	และนายหน้า	ประกันภัยต่อ
			ประกันภัย				ประกันภัย
1. ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 0.47
20.72
0.57
21.76 0.45
15.19
1.20
2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
0.02
0.25
0.06
0.33
2.30
3. ค้างรับ 31-60 วัน
0.01
0.64
0.06
0.71
0.59
4. ค้างรับ 61-90 วัน
0.45
0.45
0.01
1.74
5. ค้างรับ 91 วันถึง 1 ปี
0.33
0.33
3.64
6. ค้างรับมากกว่า 1 ปี
3.47
3.47
0.67
รวมเบี้ยประกันภ ัยค้างรับ 0.50
25.86
0.69
27.05 0.46
24.13
1.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(3.80)
(3.80)
(4.31)
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 0.50
22.06
0.69
23.25 0.46
19.82
1.20

รวม
16.84
2.30
0.59
1.75
3.64
0.67
25.79
(4.31)
21.48

ซึ่งปี 2557 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ที่ 30 วัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายใน
การเร่งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อเป็นการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติ
งานและนโยบายการบริหารความเสีย่ งทที่ างบริษทั ได้วางไว้ ในสว่ นของคา่ เผือ่ ห นีส้ งสัยจ ะสญู บ ริษทั ได้ต งั้ ไว้จ ำนวน 3.80
ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของ
บริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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Financial Position
Assets
As at 31 December 2014, the Company had total assets of 810.38 million baht, an increase of
11.15 million baht or 1.40% over 2013.  Investments in securities, comprising ordinary shares and debentures,
totalled 279.30 million baht, up on 2013’s by 41.44 million baht or 17.42%.  All securities were carried at fair
value, with revaluation surplus on investments of 61.81 million baht duly recorded under shareholders’ equity.  
The Company’s cash and cash equivalents for 2014 were up by 7.83 million baht or 64.95% to 19.88 million
baht.  This was due to the increases both in the Company’s deposits with financial institutions and in its
secured loans and staff welfare home loans.
Accounts Receivable
At the end of 2014, the Company had premiums due and uncollected totalling 27.05 million baht
- an increase of 1.26 million baht or 4.88% over 2013.  An aging schedule of accounts receivable is shown
below.
Unit : million baht

2014
2013
From From insurance From		
From From insurance From
Overdue period
		
the insured	agents & reinsurers Total the insured	agents & reinsurers
			
brokers				
brokers
1. Not due
0.47
20.72
0.57
21.76 0.45
15.19
1.20
2. Less than 30 days
overdue
0.02
0.25
0.06
0.33
2.30
3. 31-60 days overdue 0.01
0.64
0.06
0.71
0.59
4. 61-90 days overdue
0.45
0.45
0.01
1.74
5. 91 days - 1 year overdue 0.33
0.33
3.64
6. More than 1 year overdue 3.47
3.47
0.67
Total premiums due
and uncollected
0.50
25.86
0.69
27.05 0.46
24.13
1.20
Allowance for
doubtful accounts
(3.80)
(3.80)
(4.31)
Net premiums due
and uncollected
0.50
22.06
0.69
23.25 0.46
19.82
1.20

Total
16.84
2.30
0.59
1.75
3.64
0.67
25.79
(4.31)
21.48

The average collection period for premiums due and uncollected for 2014 was 30 days, as a result
of the Company’s continued implementation of the policy on rigorous credit control aimed at ensuring the
relevant function work to the operating plans and the risk management policy.  At year end, an allowance
for doubtful accounts was made for 3.80 million baht, which was based on past collection experience and
regarded as adequate.
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2557
ปี 2556
		
ราคาทุน กำไรที่	 ขาดทุนที่	 มูลค่า	 ร้อยละของเงิน	ราคาทุน กำไรที่	 ขาดทุนท ี่	 มูลค่า	 ร้อยละของเงิน
เงินล งทุนเผื่อขาย		 ยังไม่เกิด ยังไม่เกิด ยุติธรรม ลงทุนใน		 ยังไม่เกิด ยังไม่เกิด ยุติธรรม	ลงทุนใน
			ขึ้นจ ริง	ขึ้นจริง		หลักทรัพย์ต ่อ		 ขึ้นจ ริง	ขึ้นจ ริง		 หลักทรัพย์ต่อ
						สินทรัพย์รวม					สินทรัพย์รวม
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
เงินลงทุนท ี่ถือจ นครบกำหนด ราคาทุนตัด ร้อยละของเงินลงทุนใน ราคาทุนตัด ร้อยละของเงินลงทุนใน
		
จำหน่าย หลักทรัพย์ต่อส ินทรัพย์รวม	 จำหน่าย หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม
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

ในปี 2557 บริษทั ล งทุนในหลักท รัพย์ป ระกอบดว้ ยเงินล งทุนเผือ่ ข าย จำนวน 247.96 ล้านบาท เพิม่ ข นึ้ จ ากปกี อ่ น
31.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.53 และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด จำนวน 381.27 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 23.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.70
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Investment in securities

Unit: million baht

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
Government and
state enterprise securities 									
Equity share
41.03 43.64 (8.02) 76.65
9.46 40.76 31.87 (8.23) 64.40 8.06
Private securities										
Equity share 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 : million baht
		
2014
2013
Held-toAmortized Equity investment as Amortized Equity investment as
maturity investments
cost
percentage of
cost
percentage of
			
total assets		
total assets
Government and state
enterprise securities
Premium savings bond
1.00
0.12
1.00
0.12
Bank deposits
30.00
3.76
Private securities				
Debenture, convertible
debenture 	
30.00
3.71
20.00
2.50
Bank deposits
319.93
39.48
278.93
34.91
Financial institution
certificate of deposit
30.00
3.70
74.00
9.25
Investment outside the Stock
Exchange of Thailand
0.34
0.04
0.42
0.05
Total
381.27
47.05
404.35
50.59
In 2014, the Company’s investment in securities comprised available-for-sale investments of 247.96
million baht - a year-on-year increase of 31.47 million baht or 14.53% and held-to-maturity investments of
381.27 million baht - a 23.08 million baht or 5.70% drop from the previous year.
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สภาพคล่อง
ในปี 2557 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทมีจำนวนลดลงจากปี 2556 จำนวน 9.82
ล้านบาท ขณะที่เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุนในปี 2557 มีจำนวน 23.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน
25.00 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 19.88 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 7.83 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.15 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 2.81
เท่า ซึ่งจำนวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่สามารถนำไปชำระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริษัทได้วางเอาไว้
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทมีจำนวน 232.13 ล้านบาท ลดลง 23.55 ล้านบาท จากปี 2556 ซึ่งมีหนี้สินรวม 255.68
ล้านบาท และในปัจจุบัน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.40 เท่า ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.47 เท่า โดยหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ เงินถือไว้
จากการประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี เป็นต้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 578.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.70 ล้านบาท จากปี 2556 เนื่องจากบริษัท
มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 19.76 ล้านบาท และบริษัทมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 23.43
ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 9 ล้านบาท ขณะที่ปี 2556 บริษัทจ่าย
เงินปันผลจำนวน 18 ล้านบาท
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท เพื่อรองรับ
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยจัดสรรเงินปันผลในรูปเงินสดหุ้นละ 2.50 บาท และจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 10
บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 12.50 บาท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปี
บัญชี 2557 มีจำนวนเงินรวม 750,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non – audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
จำนวน 200,000 บาท  
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Liquidity
Net cash provided by core activities in 2014 decreased year on year by 9.82 million baht, while
net cash from investment activities during 2014 was 23.61 million baht, an increase of 25.00 million baht
from the prior year.  Cash and cash equivalents as at 31 December 2014 added up to 19.88 million baht,
up by 7.83 million baht from the 2013 total.
The liquidity ratio as at 31 December 2014 was 3.15 times, up from 2.81 times in 2013.  Current
assets available were sufficient to cover current liabilities and were in line with the liquidity risk management
policy set by the Company.
Liabilities
Total liabilities at year end amounted to 232.13 million baht, a decrease of 23.55 million baht from
the 2013 total of 255.68 million baht.  Debt-to-equity ratio went down year on year from 0.47 times to 0.40
times.  The majority of the Company’s liabilities were composed of unearned premium reserve, outstanding
claims, provision for incurred but not reported (IBNR) claims, amounts withheld on reinsurance treaties,
amounts due to reinsurers, employee benefits obligations, and deferred tax liabilities.
Shareholders’ Equity
Shareholders’ equity at year end was 578.25 million baht, up by 34.70 million baht from 2013.  This
was attributed to a 19.76 million baht rise in net profit, combined with an increase in revaluation surplus on
investments of 23.43 million baht as a result of the gain in 2014 in the stock exchange index.  In addition,
the Company paid out 9.0 million baht in dividends in 2014, whereas the dividend payout in 2013 amounted
to 18.0 million baht.
Events after the Reporting Period
The Board of Directors resolved to approve that the Company’s registered capital be increased by
60.0 million baht to 120.0 million baht to accommodate the distribution of share dividend.  The proposed
dividends include a cash dividend of 2.50 baht a share and a scrip dividend/share dividend at 10.0 baht
per share, making total dividend for the year of 12.50 baht.
Auditors’ Fees
1. Audit fees
A total of 750,000 baht was paid, as audit fees for the 2014 accounting year, to the Company’s
auditors, DIA International Auditing Company Limited.
2. Non-audit fees
The Company also paid non-audit fees of 200,000 baht as fees for reviewing risk-based capital
(RBC) report(s).
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แนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2558
แนวโน้มข องธรุ กิจในปี 2558 คาดวา่ ภ าวะเศรษฐกิจในประเทศนา่ จ ะมแี นวโน้มป รับต วั ดีข นึ้ แ ละนา่ จ ะเติบโต
ได้ดีกว่าปี 2557 ตามภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าน่าจะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 3.6 - 4.6 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 - 2.7 (ที่มา : สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ส่วนทางด้านสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ และการลงทุนเริ่มมีการ
ปรับตัวเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทางบริษทั จ งึ จ ะเน้นให้ค วามสำคัญในการแสวงหากลุม่ เป้าห มายทมี่ ศี กั ยภาพ การพฒั นาผลิตภัณฑ์ให้ส อดคล้อง
ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายทั้งในส่วนของลูกค้าและ
ฝ่ายขาย พร้อมทั้งรักษาการบริการที่ดีทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถด้านตลาดให้มี
ความกว้างขวางมากขึ้น รวมถึงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
จัดการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท
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Trends and Strategies for 2015
The country’s economy in 2015 is predicted to improve and grow more strongly than in 2014 in line
with the recovering global economy.  The Thai economy is forecast to expand by 3.6-4.6% in 2015, with an
annual inflation rate ranging from 1.7% to 2.7% [Source: Macroeconomic Policy Bureau, Fiscal Policy Office].  
The domestic political situation is stabilizing while public and private investment is adapting towards the
ASEAN Economic Community.
The Company therefore plans to keep its focus on identifying untapped target market, developing
products to suit target customers’ needs, developing new channels of distribution, and running consumer
promotions and sales promotion.  We will continue to offer quality service to our customers and business
partners to enhance our marketability, while also achieving greater management efficiency especially in
the area of risk management in order to mitigate the impact of volatile factors on the Company.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2557 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
1. นายสมพล ไชยเชาวน์ 	
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ระชุมส อบทานงบการเงินข องบริษทั ประจำปี 2557 ร่วมกบั ผ สู้ อบบญั ชีข องบริษทั 
เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2557 ดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2556 เพราะบริษัทมีรายได้
จากการรับประกันภัย 205.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.71 ล้านบาท คิดเป็น 20.37 % ในขณะที่ปี 2556 มีจำนวน 170.40
ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการรับประกันภัย 14.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 259.39%
รายได้ของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รายได้จากการรับประกันภัยรวม 205.11 ล้านบาท และรายได้
อื่น 7.99 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เป็นรายได้จากการลงทุนประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินปันผล 22.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2556 ที่มีจำนวน 27.19 ล้านบาท ลดลง 4.34 ล้านบาท
ด้านรายจ่าย บริษัทมีรายจ่ายจากการรับประกันภัยรวม 143.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวน
130.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.61 ล้านบาท คิดเป็น 10.45% รายจ่ายจากการดำเนินงานรวม 46.94 ล้านบาท ลดลง 2.18
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวน 49.12 ล้านบาท และยังมีรายจ่ายอื่นจากเงินสมทบ 19.17 ล้านบาท และภาษี
เงินได้จำนวน 4.39 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 21.59 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.60 บาท
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด โดยมีการพิจารณาระเบียบวาระตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในด้านการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานงานตรวจสอบ
ภายใน พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์
นครินทร์ และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งเจริญ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั้นแนล จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทต่ออีกวาระ รวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทปี 2557 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรบั ผ ดิ ช อบทไี่ ด้รบั ม อบหมาย พบวา่ บ ริษทั ม กี ารปฏิบตั ติ ามกฏหมายและขอ้ ก ำหนดของตลาดหลักทรัพย์รวมทงั้ 
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความสี่ยงที่เหมาะสม
กับธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ มีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
อย่างเพียงพอ งบการเงินม กี ารจดั ท ำถกู ต อ้ งตามหลักก ารบญั ชีท รี่ บั รองทวั่ ไป ผลการปฏิบตั งิ านของผสู้ อบบญั ชีภ ายนอก
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
				 ￼
			
(นายสมพล ไชยเชาวน์)
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Report of the Audit Committee
In 2014, the Audit Committee of the Company was composed of:
In1. 2014,
the Audit
Committee of the Company
was Chairman
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Mr. Sompol
  Chaiyachow
Committee
1.2. 	Mr.
Mr. Sompol
  Chaiyachowoet 	
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Vorayuth  Charoenl
Member
2.3. 	Mrs.
Mr. Vorayuth  Charoenl
o
et 	
Committee
Member
Poodpong  Arsingsamanunta
3. Mrs. Poodpong  Arsingsamanunta Committee Member
The Audit Committee, having met with the external auditors to review the Company’s financial
statements for 2014, concluded that annual results for 2014 improved significantly over 2013, as the Company
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอ นุญาต
เสนอ ผูถ
้ ือหุ้นบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ และ
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี ที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อง บการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผ
 ิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบในการแสดงความเห็นต อ่ งบการเงินด งั ก ล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้ พเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ป ฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญั ชี ซึง่ ก ำหนดให้ข า้ พเจ้าป ฏิบตั ติ ามขอ้ ก ำหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพ ลาดในการประเมินค วามเสีย่ งดงั ก ล่าว ผูส้ อบบญั ชีพ จิ ารณาการควบคุมภ ายในทเี่ กีย่ วข้องกบั ก ารจดั ท ำและการนำ
เสนองบการเงินโดยถกู ต อ้ งตามทคี่ วรของกจิ การ เพือ่ อ อกแบบวธิ กี ารตรวจสอบทเี่ หมาะสมกบั ส ถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ 
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดย
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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AUDITOR’S REPORT
To The Shareholders of
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
I have audited the accompanying financial statements of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY
LIMITED, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2014, the statement of
comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for the
year then ended, including notes of summary of significant accounting policies and other explanatory
information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with the financial reporting standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud of error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.
I conducted my audit in accordance with standards on auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’ s preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’
s internal control. An audit also include evaluating the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my audit opinion.
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระ
สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

		

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

		
		

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
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Opinion
In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2014, its financial performance and
cash flows for the year then ended in accordance with the financial reporting standards.

		

D I A International Audit Co., Ltd.

		
		
		

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

February 20, 2015
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บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 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
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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
			 รวมสินทรัพย์
810,381,845.20 799,228,601.99 876,108,072.90
						
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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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						
Cash and cash equivalents
4
19,883,444.37 	 12,053,901.68 	 24,366,109.82
Accrued investment income		 3,663,416.87 	 4,089,881.32 	 1,465,252.53
Premium due and uncollected
5
23,249,601.38 	 21,475,934.35 	 19,268,927.71
Reinsurance assets
6	 54,787,960.90 	 60,770,020.45 	 98,900,108.16
		 Investment properties
			 Investments in securities					
			 Available for sales
7	 247,956,894.16 	 216,437,561.46 	 245,086,247.20
			 Held-to-maturity investment
7	 380,930,000.00 	 403,930,000.00 	 406,430,000.00
			 General investment
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
Property held for sale - net		
119,000.00 	 119,000.00
119,000.00
Property, plant and equipment
9	 50,093,730.65 	 53,257,916.85 	 56,106,062.59
Intangible assets
10	 204,888.40 	 199,687.03 	 310,287.03
Deferred tax assets
17	 9,035,383.49 	 8,540,584.85 	 14,177,671.10
Other assets		  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
Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		

103

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556
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
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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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
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY				
Due to reinsurers
11
16,071,149.32 	 12,210,284.77 	 20,160,889.05
Insurance contract liabilities					
		 Loss reserves and outstanding claims 12
33,038,769.42 87,497,384.91 151,795,712.60
 	 Premium reserve
13
132,823,863.48 114,920,732.81 77,400,451.45
Unearned revenue		 6,980,593.27
6,986,404.91 4,185,723.37
Employee benefit obligations
15
11,506,093.00
9,046,412.00 9,543,228.00
Bank overdrafts
14
2,019,580.68
Deferred tax liabilities
17
15,452,035.83
9,593,472.09 15,925,402.94
Others liabilities		 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

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
		

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

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ			 
ส่วนของเจ้าของ					
		 ทุนเรือนหุ้น					
			 ทุนจดทะเบียน					
				 หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 60,000,000.00 	 60,000,000.00 	 60,000,000.00
 				 ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
				 หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 60,000,000.00 	 60,000,000.00 	 60,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		 258,000,000.00 	 258,000,000.00 	 258,000,000.00
กำไรสะสม					
		 จัดสรรแล้ว					
			 สำรองตามกฎหมาย		 6,000,000.00 	 6,000,000.00 	 6,000,000.00
		 ยังไม่ได้จัดสรร		
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
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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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
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY				
Shareholders’ equity					
		 Share capital 					
			 Registered capital 					
				 6,000,000 ordinary shares of Baht 10.00 each 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Issued and paid-up share capital					
				 6,000,000 ordinary shares of Baht 10.00 each 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Premium on share capital		
258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00
Retained earnings					
		 Appropriated 					
			 Statutory reserve		 6,000,000.00 	 6,000,000.00 6,000,000.00
		 Unappropriated		
192,444,379.42 181,171,771.92 197,787,701.18
Other components of equity		 61,808,143.33 38,373,888.37 63,701,611.76
				 TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY		 578,252,522.75 543,545,660.29 585,489,312.94
				 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 810,381,845.20 799,228,601.99 876,108,072.90

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

			

(หน่วย : บาท)
2556

		
หมายเหตุ
2557
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
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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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
Underwriting income
Net premium earned
18
189,762,756.91 157,176,825.56
Fee and commission income		
15,346,485.42 13,221,036.38
Total underwriting income		
205,109,242.33 170,397,861.94
Underwriting expenses				
Insurance claims and loss adjustment expenses		
44,825,196.74 39,664,929.98
		 Commissions and brokerages		
40,928,980.49 37,053,276.49
Other underwriting expenses		
58,106,200.82 53,536,192.60
Operating expenses		
46,937,475.58 49,122,180.90
Total underwriting expenses		
190,797,853.63 179,376,579.97
Gain (Loss) on underwriting		
14,311,388.70 (8,978,718.03)
Income on investments - net		
21,130,224.13 19,977,723.74
Gain (Loss) on investment		
1,717,794.00
7,212,932.25
Other income		
7,992,689.50
6,757,988.89
Profit (Loss) from operation		
45,152,096.33 24,969,926.85

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

			

(หน่วย : บาท)
2556
688,099.88

		
หมายเหตุ
2557
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ	 	
735,223.63
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) เบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงวดสุทธิจากภาษี		
22,121,074.96 (25,770,631.69)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด		
43,706,862.46 	 (23,943,652.65)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		
3.60
0.30
จำนวนหุ้นส ามัญ		
6,000,000.00 	 6,000,000.00

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

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONT.)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014

			
(Unit : Baht)
		
Note
2014
2013
Contribution to Office of Insurance Commission		
735,223.63
688,099.88
Contribution to Non-life guarantee fund		
612,198.51
570,147.21
Contribution to Road victims protection fund		
17,826,941.38 16,136,887.40
Profit (Loss) before corporate income tax		
25,977,732.81
7,574,792.36
Corporate income tax
17
4,391,945.31
5,747,813.32
Profit (Loss) for the period		
21,585,787.50
1,826,979.04
Other comprehensive income (expenses)				
Actuarial gain on defined employee benefit plan		
(1,641,475.00)
(553,635.37)
Income tax relating to other comprehensive income		 328,295.00
110,727.07
Actuarial gain on defined employee benefit plan - net of tax (1,313,180.00)
(442,908.30)
Fair value changes on available-for-sale investments		
29,292,818.70 (31,659,654.24)
Income tax relating to component of	 	
(5,858,563.74) 6,331,930.85
		 other comprehensive income
Other comprehensive income (expenses) 		
23,434,254.96 (25,327,723.39)
		 for the period, net of tax
Other comprehensive income (expenses)		
22,121,074.96 (25,770,631.69)
		 for the period, net of tax
Total comprehensive income (expenses) for the period		
43,706,862.46 	 (23,943,652.65)
Basic Earnings per share				
Net profit (loss)		
3.60
0.30
Number of common share		
6,000,000.00
6,000,000.00

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน			
องค์ประกอบอื่นของ
รวม
และชำระแล้ว
มูลค่าหุ้น		 กำไรสะสม		
ส่วนของเจ้าของ
			
สำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร ผลกำไร (ขาดทุน)
			
ตามกฏหมาย		
จากการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ					
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 197,787,701.18 63,701,611.76 585,489,312.94
เงินปันผลจ่าย
16
(18,000,000.00)
(18,000,000.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		
1,826,979.04 (25,327,723.39) (23,500,744.35)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ป ระกันภัย
(442,908.30)
(442,908.30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 181,171,771.92 38,373,888.37 543,545,660.29
เงินปันผลจ่าย
16
(9,000,000.00)
(9,000,000.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		
21,585,787.50 23,434,254.96 45,020,042.46
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ป ระกันภัย
(1,313,180.00)
(1,313,180.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 192,444,379.42 61,808,143.33 578,252,522.75

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(Unit : Baht)
Total

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

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

Share capital Premium on			
Other components
Issued and share capital		Retained Earnings
of equitys
fully paid		
Statutory Unappropriated Fair value
Note			
reserve		 changes on available
					
for sale investments
Balance as at December 31,2012 		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 197,787,701.18 63,701,611.76 585,489,312.94
Dividend
16
(18,000,000.00)
(18,000,000.00)
Comprehensive income for the period- restated		
1,826,979.04 (25,327,723.39) (23,500,744.35)
Actuarial gain on defined employee benefit plan		
(442,908.30)
(442,908.30)
Balance as at December 31,2013		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 181,171,771.92 38,373,888.37 543,545,660.29
Dividend
16
(9,000,000.00)
(9,000,000.00)
Comprehensive income for the period- restated		
21,585,787.50 23,434,254.96 45,020,042.46
Actuarial gain on defined employee benefit plan		
(1,313,180.00)
(1,313,180.00)
Balance as at December 31,2014		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 192,444,379.42 61,808,143.33 578,252,522.75

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 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)
 	 ค่าใช้จา่ ยในการจดั การสนิ ไหมทดแทนจากการรบั ประกันภยั โดยตรง (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
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014

		

(Unit : Baht)
2014
2013
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net direct premium written
244,137,147.56 227,925,053.63
Cash paid for reinsurance
(32,412,412.35) (39,793,499.55)
 	 Losses incurred of direct insurance
(90,270,744.57) (64,587,100.77)
 	 Loss adjustment expenses of direct insurance
(5,014,828.09) (5,003,131.09)
 	 Commissions and brokerages
(25,643,725.94) (23,813,362.89)
 	 Other underwriting expenses
(58,106,200.82) (53,536,192.60)
 	 Interest income
14,218,242.67
12,003,151.37
 	 Dividend
7,206,325.91
5,349,943.58
 	 Other income
7,992,689.50
6,757,988.89
 	 Operating expenses
(62,220,218.47) (60,239,101.05)
 	 Corporate income tax
(4,643,511.67)
0.00
NET CASH PROVIDED BY (USE IN) OPERATING ACTIVITIES
(4,757,236.27)
5,063,749.52
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
Cash flows provided by			
	 Investments in securities
15,327,114.00
20,357,542.25
 	 Collateralized loans
2,839,628.01
1,421,226.59
 		 NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES
18,166,742.01
21,778,768.84

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 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)
 		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(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 :-			
		 รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
 	 - ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
 		 (สุทธิจากภาษีเงินได้)
23,434,254.96
(25,327,723.39)
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 (สุทธิจากภาษีเงินได้)
(1,313,180.00)
(442,908.30)

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014

		 		
(Unit : Baht)
2014
2013
Cash flows used in				
		 Investments in securities
(35,628,714.00) (11,155,578.50)
 		 Loan
(1,340,000.00)
(8,520,000.00)
 		 Deposits at financial institutions
43,000,000.00
(2,500,000.00)
 		 Property, plant and equipment
(459,168.37)
(998,728.68)
		 Intangible assets
(132,500.00)
0.00
 			 NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES
5,439,617.63
(23,174,307.18)
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
23,606,359.64
(1,395,538.34)
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
Bank overdrafts
(2,019,580.68)
2,019,580.68
 	 Dividend
(9,000,000.00) (18,000,000.00)
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
(11,019,580.68) (15,980,419.32)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
7,829,542.69
(12,312,208.14)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE BEGINNING
12,053,901.68
24,366,109.82
OF THE PERIOD
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE END OF THE PERIOD
19,883,444.37
12,053,901.68
					
Additional disclosure of cash flows information:				
Non-cash transaction for years ended December 31, 2014 and 2013
 	 - Gain (loss) on changes in value of available-for-sale investments		
 		 (net of income tax)
23,434,254.96
(25,327,723.39)
- Actuarial gain (loss) on defined employee benefit plan
		 (net of income tax)
(1,313,180.00)
(442,908.30)

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันท
 ี่ 31 ธันวาคม 2557
					
1. ข้อมูลท
 ั่วไป

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

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดโดยสำนักงานประกาศคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและ
นำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
		 งบการเงินข องบรษิ ทั ฯจดั ท ำขนึ้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุ เดิมในการวดั ม ลู ค่าข ององค์ป ระกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด
		 สภาวชิ าชพี ฯได้อ อกมาตรฐานการบญั ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคี วามมาตรฐานการบัญชี
และการตคี วามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึง่ ม ผี ลบงั คับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลาบญั ชีท เี่ ริม่ ในหรือห ลังวนั ท ี่ 1 มกราคม
2557 ตามรายละเอียดดังนี้
		
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับท ี่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับท ี่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม		
ฉบับท ี่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า		
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CONDENSED NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2014
					

1. GENERAL INFORMATION

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

		 Preparation of financial statements
2.1 These financial statements have been prepared in accordance with accounting standards
enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547 and applicable with rules and regulations of the
Securities and Exchange Commission Thailand promulgated under the Securities and Exchange Act B.E.
2535 and in accordance with Thai accounting practices related to insurance, and the accounting and
reporting guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the
financial statements has been made in compliance with the declaration of Insurance Commission dated
27 May 2010.
		 TThe financial statements have been prepared under the historical cost convention, except
as transaction disclosed in related accounting policy.
2.2 Adoption of new accounting standards during the period
		 The Federation of Accounting Professions issued new accounting standards, financial reporting
standards, accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations effective
from accounting period beginning on or after January 1, 2014 detailed as follows:
				
Contents
Accounting Standards
TAS 1 (revised 2012)
Presentation of Financial Statements
 	
TAS 7 (revised 2012)
Statement of Cash Flows
 	
TAS 12 (revised 2012)
Income Taxes
 	
TAS 17 (revised 2012)
Leases
 	
TAS 18 (revised 2012)
Revenue
TAS 19 (revised 2012)
Employee Benefits
TAS 21 (revised 2012)
The Effect Changes in Foreign Exchange Rates
 	
TAS 24 (revised 2012) 	
Related Party Disclosures
 	
TAS 28 (revised 2012) 	
Investments in Associates
 	
TAS 31 (revised 2012) 	
Interests in Joint Ventures
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เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล		
ฉบับท ี่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์		
ฉบับท ี่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
มาตรฐานรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ		
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดำเนินงาน		
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 15
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน		
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
		
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ		
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
		
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
		
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
		
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า		
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ		
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบญั ชีแ ละการตคี วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินด งั ก ล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างมสี าระสำคัญ
ต่องบการเงิน
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Contents
Accounting Standards
TAS 34 (revised 2012) 	
Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2012) 	
Impairment of Assets
TAS 38 (revised 2012)
Intangible Assets
Financial Reporting Standards:
 	
TFRS 2 (revised 2012)
Share-based Payment
 	
TFRS 3 (revised 2012)
Business Combinations
 	
TFRS 5 (revised 2012)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
 	
TFRS 8 (revised 2012)
Operating Segments
Accounting Standard Interpretations:
 	
TSIC 15
Operating Leases - Incentives
 	
TSIC 27
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
		
Form of a Lease
TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32
Intangible Assets – Web Site Costs
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 1 	
Changes in Existing Decommissioning, Restoration
		
and Similar Liabilities
TFRIC 4 	
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5 	
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration
		
and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 	
Applying the Restatement Approach under TAS 29
		
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes 	
TFRIC 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers
The Company’s management has assessed the effect of the above accounting standards, financial
reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations
and believes that they are not relevant to the business of the Company.
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
		 บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน
เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับ
งบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
ปีท ี่มผี ลบังคับใช้
		
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
		
(ปรับปรุง 2557)
2558
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนำเสนองบการเงิน
2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ
2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด
2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
		
และข้อผิดพลาด
2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2558
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง
2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้
2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า
2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้
2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน
2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
		
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
2558
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
		
เงินตราต่างประเทศ
2558
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนก ารกู้ยืม
2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2558
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) การลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
2558
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำไรต่อหุ้น
2558
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล
2558
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์
2558
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น2558
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไมมีตัวตน
2558
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2558
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2.3 	Accounting standards that will become effective in the future
		 The Group has not adopted the following new and revised TFRS that have been issued as of
the reporting date but are not yet effective. The new and revised TFRS are expected to become effective
for annual financial period beginning on or after 1 January in the year indicated in the following table.
Accounting Standards:
Contents
Effective year
		
Conceptual Framework for Financial Reporting
2015
TAS 1 (revised 2014)
Presentation of Financial Statements
2015
TAS 2 (revised 2014)
Inventories
2015
TAS 7 (revised 2014)
Statement of Cash Flows
2015
TAS 8 (revised 2014)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates
		
and Errors
2015
TAS 10 (revised 2014)
Events After the Reporting Period
2015
TAS 11 (revised 2014)
Construction Contracts 	
2015
TAS 12 (revised 2014)
Income Taxes
2015
TAS 16 (revised 2014)
Property, Plant and Equipment
2015
TAS 17 (revised 2014)
Leases
2015
TAS 18 (revised 2014)
Revenue
2015
TAS 19 (revised 2014)
Employee Benefits
2015
TAS 20 (revised 2014)
Accounting for Government Grants and Disclosure
		
of Government Assistance
2015
TAS 21 (revised 2014)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
2015
TAS 23 (revised 2014)
Borrowing Costs
2015
TAS 24 (revised 2014)
Related Party Disclosures
2015
TAS 26 (revised 2014)
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 2015
TAS 27 (revised 2014)
Separate Financial Statements
2015
TAS 28 (revised 2014)
Investments in Associates and Joint Venture
2015
TAS 29 (revised 2014)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
2015
TAS 33 (revised 2014)
Earnings per Share
2015
TAS 34 (revised 2014)
Interim Financial Reporting
2015
TAS 36 (revised 2014)
Impairment of Assets
2015
TAS 37 (revised 2014)
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 2015
TAS 38 (revised 2014)
Intangible Assets
2015
TAS 40 (revised 2014)
Investment Property
2015
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่อง
ปีทมี่ ีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
2558
ฉบับท ี่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ
2558
ฉบับท ี่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย
2559
ฉบับท ี่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก 2558
ฉบับท ี่ 6 (ปรับปรุง 2557) การสำรวจ และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
2558
ฉบับท ี่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดำเนินงาน
2558
ฉบับท ี่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินรวม
2558
ฉบับท ี่ 11 (ปรับปรุง 2557) การร่วมการงาน
2558
ฉบับท ี่ 12 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
2558
ฉบับท ี่ 13 (ปรับปรุง 2557) การวัดมูลค่ายุติธรรม
2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
		
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
2558
ฉบับท ี่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
2558
ฉบับท ี่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
		
ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
2558
ฉบับท ี่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
2558
ฉบับท ี่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
2558
ฉบับท ี่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
2558
ฉบับท ี่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
		
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2558
ฉบับท ี่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
2558
ฉบับท ี่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
		
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2558
ฉบับท ี่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
		
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
		
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
2558
ฉบับท ี่ 10 (ปรับปรุง 2557) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
		
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 	 2558
ฉบับท ี่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
2558
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Financial Reporting Standards:
Contents
Effective date
TFRS 2 (Revised 2014)
Share-Based Payments
2015
TFRS 3 (Revised 2014)
Business Combinations
2015
TFRS 4 (Revised 2014)
Insurance Contracts
2016
TFRS 5 (Revised 2014)
Non-current Assets Held for Sale and
		
Discontinued Operations
2015
TFRS 6 (Revised 2014)
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
2015
TFRS 8 (Revised 2014)
Operating Segments
2015
TFRS 10 (Revised 2014) Consolidated Financial Statements
2015
TFRS 11 (Revised 2014) Joint Arrangements
2015
TFRS 12 (Revised 2014) Disclosure of Interests in Other Entities
2015
TFRS 13 (Revised 2014) Fair Value Measurement
2015
Accounting Standard Interpretations:
TSIC 10 (Revised 2014) Government Assistance - No Specific Relation to
		
Operating Activities
2015
TSIC 15 (Revised 2014) Operating Leases - Incentives
2015
TSIC 25 (Revised 2014) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity
		
or its Shareholders
2015
TSIC 27 (Revised 2014) Evaluating the Substance of Transactions Involving
		
the Legal Form of a Lease
2015
TSIC 29 (Revised 2014) Service Concession Arrangements: Disclosures
2015
TSIC 31 (Revised 2014) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 2015
TSIC 32 (Revised 2014) Intangible Assets - Web Site Costs
2015
Financial Reporting Standard Interpretations
TFRIC 1 (Revised 2014) Changes in Existing Decommissioning, Restoration
		
and Similar Liabilities
2015
TFRIC 4 (Revised 2014) Determining Whether an Arrangement Contains a Lease 2015
TFRIC 5 (Revised 2014) Rights to Interests arising from Decommissioning,
		
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
2015
TFRIC 7 (Revised 2014) Applying the Restatement Approach under TAS 29
		
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
2015
TFRIC 10 (Revised 2014) Interim Financial Reporting and Impairment
2015
TFRIC 12 (Revised 2014) Service Concession Arrangements
2015
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่อง
ปีท ี่มผี ลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
2558
ฉบับที่ 14
ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
		
ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
		
สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
		
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
2558
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
2558
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
2558
ผู้บริหารคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
มาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท อี่ อกและปรับปรุงใหม่ด งั ก ล่าวตอ่ งบการเงินข องบริษทั ซ งึ่ ค าดวา่ ไม่มผี ลกระทบทมี่ สี าระสำคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
3. นโยบายการบัญชีท
 ี่สำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้
		 (ก) เบี้ยประกันภัยรับ
			 เบี้ยประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยต อ่ แ ละสง่ ค นื แ ล้วแ ละปรับปรุงด ว้ ยสำรองเบีย้ ป ระกันภ ยั ท ยี่ งั ไม่ถ อื เป็นรายได้ สำหรับก รมธรรม์ท มี่ อี ายุไม่เกิน
1 ปี และ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า
โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
		 (ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
			 เบีย้ ป ระกันภ ยั ต อ่ รบั ถ อื เป็นรายได้เมือ่ บ ริษทั ฯ ได้รบั ใบคำขอเอาประกันภ ยั ต อ่ ห รือใบแจ้งก ารประกัน
ภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
		 (ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
			 รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ
			 ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี
จะบันทึกเป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
		 (ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
			 ดอกเบีย้ ถ อื เป็นรายได้ต ามเกณฑ์ค งคา้ งโดยคำนึงถ งึ อ ตั ราผลตอบแทนทแี่ ท้จ ริง เงินปันผลรบั ถ อื เป็น
รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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Financial Reporting Standards:
Contents
Effective date
TFRIC 13 (Revised 2014) Customer Loyalty Programmers
2015
TFRIC 14 (Revised 2014) The Limit on a Defined Benefit Asset,
		
Minimum Funding Requirements and their Interaction
2015
TFRIC 15 (Revised 2014) Agreements for the Construction of Real Estate
2015
TFRIC 17 (Revised 2014) Distributions of Non – cash Assets to Owners
2015
TFRIC 18 (Revised 2014) Transfers of Assets from Customers
2015
TFRIC 20 (Revised 2014) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 2015
The Company’s management has assessed the effect of the above accounting standard, financial
reporting standard, accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations
and believes that they are not relevant to the business of the Company which has not yet to reach a
conclusion.
3. ACCOUNTING POLICY
3.1 Revenue recognition
		 (a) Premium
			 Premium income is recognized on the date the insurance policy comes into effective date
by after deducting premium ceded, cancelled and unearned premium reserve adjustment for insurance
policies of which the coverage periods are less than 1 year. For long-term policies which the coverage
periods are longer than 1 year that the related revenues and expenses are recorded as unearned and
prepaid items. The Company amortizes the recognition of the unearned and prepaid items as income and
expenses over the coverage period on the yearly basis.
		 (b) Reinsurance premium income
			 Reinsurance premium income is recognized as income when the reinsurer places the
reinsurance application or statement of accounts with the Company.
		 (c) 	Commission and brokerage fee income
			 Commission and brokerage fee from ceded premium are recognized as income when
services have been rendered to the reinsurers.
			 Commission and brokerage fees from ceded premium with coverage periods longer than
1 year are recorded as unearned items and recognized as income over the coverage period.
		 (d) Interest income and dividends
			 Interest income is recognized as interest accrues based on the effective rate method.
Dividends are recognized when the right to receive the dividend is established.
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		 (จ) กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
			 กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
		 (ฉ) รายได้อื่น
			 รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 สำรองเบี้ยประกันภัย
		 (ก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		 บริษทั ฯ ตัง้ เงินส ำรองเบีย้ ป ระกันภ ยั ท ยี่ งั ไม่ถ อื เป็นรายได้ต ามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ ง
การจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัยดังนี้
				ประเภทการประกัน
วิธีการคำนวณเงินส ำรอง
- 	การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว 	
- ร้อยละร้อย ของเบี้ยประกันภัยรับ
		 การประกันอุบัติเหตุ การเดินทางที่มีระยะเวลา		 ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
		 คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน		 ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครอง
				 แก่ผู้เอาประกันภัย
- การประกันภัยอื่น
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
		 (ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
			 สำรองความเสีย่ งภยั ท ยี่ งั ไม่ส นิ้ ส ดุ เป็นจ ำนวนเงินท บี่ ริษทั ฯจดั ส ำรองไว้เพือ่ ช ดใช้ค า่ ส นิ ไหมทดแทน
ทีอ่ าจเกิดข นึ้ ในอนาคตสำหรับก ารประกันภ ยั ท ยี่ งั ม ผี ลบงั คับอ ยู่ ซึง่ ค ำนวณโดยวธิ กี ารทางคณิตศาสตร์ป ระกันภ ยั บริษทั ฯ
ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีต
			 สำรองความเสีย่ งภยั ท ยี่ งั ไม่ส นิ้ ส ดุ จ ะถกู รบั รใู้ นงบการเงินในกรณีท สี่ ำรองความเสีย่ งภยั ท ยี่ งั ไม่ส นิ้ สุด
มากกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
3.3 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
		 ค่าส นิ ไหมทดแทนคา้ งจา่ ยบนั ทึกต ามจำนวนทจี่ ะจา่ ยจริง ส่วนสำรองคา่ ส นิ ไหมทดแทนจะบันท กึ เมือ่ ได้รบั 
การแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่าย
บริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  
		 บริษัทฯได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึง่ ค ำนวณโดยวธิ กี ารทางคณิตศาสตร์ป ระกันภ ยั โดยคำนวณจากประมาณการ
ทีด่ ที สี่ ดุ ข องคา่ ส นิ ไหมทดแทนทคี่ าดวา่ จ ะจา่ ยให้แ ก่ผ เู้ อาประกันภ ยั ในอนาคตสำหรับค วามสญู เสียท เี่ กิดข นึ้ แ ล้วก อ่ นหรือ
ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิ
ด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี
3.4 ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น
		 ค่าจ า้ งและคา่ บ ำเหน็จถ อื เป็นค า่ ใช้จ า่ ยทนั ทีในงวดบญั ชีท เี่ กิดรายการ และคา่ ใช้จ า่ ยอนื่ บันทึกต ามเกณฑ์
คงค้าง
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		 (e) 	Gain (loss) on trading securities
			 Gain (loss) on trading securities is recognized as income or expenses on the transaction
date.
		 (f) 	 Other income
			 Other income is recognized on the accrual basis
3.2 Premium reserve
		 (a) 	Unearned premium reserve
			 Unearned premium reserve is set aside in compliance with the Notification of the Ministry
of Commerce governing the appropriation of unearned premium reserves of non-life insurance companies
as follow:				Type of insurance
Reserve Calculation Method
- Transportation (cargo), travelling accident with - 100% of premium as from the date policy is
		 coverage periods of not over six-months		 effective, throughout the period of insurance
				 coverage
- 	Others
- 	Monthly average basis (the one-twenty
				 fourth basis)
		 (b) 	Unexpired risks reserve
			 Unexpired risks reserve is the reserve for the claims that may be incurred in respect of
in-force policies. Unexpired risks reserve is set aside using an actuarial method, at the best estimate of the
claims that are expected be incurred during the remaining period of coverage, based on historical claims
data.
			 The Company compares the amounts of unexpired risks reserve with unearned premium
reserve, and if unexpired risks reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is recognized
as unexpired risks reserve in the financial statements.
3.3 	Loss reserve and outstanding claims
		 The Company was recorded the outstanding claims which have been provided upon receipt
of claim advices from the insured. They are recorded at the value appraised by an independent appraiser,
or by the Company’s officer as each case but not exceed than the maximum of sum insured of each
policy.
		 In addition, the Company sets up provision reserve for losses incurred but not yet reported (IBNR)
which calculated as based on the best estimate by Professional Actuary, the provision will be covered for
all projected losses , such as losses incurred during this period , losses incurred but not reported(IBNR) and
net by losses paid.
3.4 	Commissions, brokerages and other expense
		 Commissions and brokerages are expended when incurred, Other expense is recognized on
the accrual basis
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3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝ ากธนาคารและเงินล งทุนระยะสนั้ ท มี่ สี ภาพคล่องสงู ซึง่ ถ งึ 
กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
3.6 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
		 เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
จำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บ
เงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.7 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
		 (ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วาง
ไว้จากการรับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ  
			 เงินค า้ งรบั จ ากบริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ ป ระกอบดว้ ยคา่ ส นิ ไหมทดแทน ค้างรบั และรายการคา้ งรบั อ นื่ ๆ
จากบริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ ย กเว้นเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งรบั หักค า่ เผือ่ ห นีส้ งสัยจ ะสญู โดยบริษทั ฯ บันทึกค า่ เผือ่ ห นีส้ งสัยจ ะสญู 
สำหรับผ ลขาดทุนโดยประมาณทอี่ าจเกิดข นึ้ จ ากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พ จิ ารณาจากสนิ ไหมทดแทนคา้ งรบั ท มี่ อี ายุค า้ งนาน
เกิน 2 ปีขึ้นไป และสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
			 สำรองประกันภ ยั ส ว่ นทเี่ รียกคนื จ ากการประกันภ ยั ต อ่ ป ระมาณขนึ้ โดยอา้ งอิงจ ากสญั ญาประกันภ ยั 
ต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่า
ด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย
		 (ข) เจ้าห นีบ้ ริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ แ สดงดว้ ยจำนวนเงินค า้ งจา่ ยจากการประกันภ ยั ต อ่ และเงินม ดั จำทบี่ ริษทั 
ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการ
ค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิ
ของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อ
ดังต่อไปนี้
			 (1) กิจการมสี ทิ ธิต ามกฎหมายในการนำจำนวนทรี่ บั รไู้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินม าหกั ก ลบลบกนั
และ
			 (2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือ
ตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
3.8 เงินลงทุน
		 (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 (ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักทรัพย์ดังกล่าวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งจำหน่าย
หลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกำไรขาดทุน
		 (ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ
ตัดบัญชีส ว่ นเกิน/ส่วนตำ่ ก ว่าม ลู ค่าต ราสารหนีต้ ามอตั ราดอกเบีย้ ท แี่ ท้จ ริง ซึง่ จ ำนวนทตี่ ดั จ ำหน่ายนจี้ ะแสดงเป็นรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ
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3.5 	Cash and cash equivalents
		 Cash and cash equivalents consist of cash on hand and deposit at financial institutions and
short-term investment with high liquidity with an original maturity of 3 months or less and not subject to
withdrawal restrictions.
3.6 	Premium due and uncollected
		 Premium due and uncollected is carried at its net realizable value. The Company sets up an
allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incurred in collection of receivables.
The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debtor aging and current status
of the premium due as at the Statements of financial position date.
3.7 	Reinsurance assets and due to reinsurers
		 (a) Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amount due from reinsurers,
amounts deposit on reinsurance, and insurance reserve refundable from reinsurers.
			 Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income,
claims and various other items receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, less
allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful accounts for the estimated
losses that may be incurred due to inability to make collection, taking into account collection experience
and the status of receivables from reinsurers as at the end of the reporting period.
			 Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance
contract of premium reserve, loss reserve and outstanding claims in accordance with the law regarding
insurance reserve calculation.
		 (b) Amounts due from reinsurers are stated at the outstanding balance payable from
reinsurance and amounts withheld on reinsurance. Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums
and other items payable to reinsurers, excluding claims. The Company presents net of reinsurance to the
same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers) when the criteria for offsetting as follows.
 			 (1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial
position, and
			 (2) The entity intends to receive or pay the net amount recognized in the statements
of financial position, or to realize the asset at the same time as it pays the liability.
3.8 Investments
		 (a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses arising from
changes in the carrying amount of securities are included in the Statements of comprehensive income.
		 (b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the carrying
amounts of securities are recorded as operation comprehensive income and recognized this accumulation
to shareholder’s equity until sold out these securities that will be record in the Statements of comprehensive
income.
		 (c) Investments in held-to-maturity debt securities are recorded at amortized cost. The
premium/discount on debt securities is amortized by the effective rate method with the amortized amount
presented as an adjustment to the interest income.
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		 (ง) เงินล งทุนในตราสารทนุ ท ไี่ ม่อ ยูใ่ นความตอ้ งการของตลาดถอื เป็นเงินล งทุนท วั่ ไปซงึ่ แ สดงตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
			 มูลค่าย ตุ ธิ รรมของหลักท รัพย์ในความตอ้ งการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซอื้ ห ลังส ดุ ณ สิน้ วัน
ทำการสดุ ท้ายของปขี องตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย มูลค่าย ตุ ธิ รรมของตราสารหนีค้ ำนวณโดยใช้ราคาจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
			 บริษทั ฯ จะบันท กึ ข าดทุนจ ากการดอ้ ยคา่ ข องเงินล งทุนในหลักท รัพย์เผือ่ ข าย ตราสารหนีท้ จี่ ะถอื จ น
ครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนบริษัทฯ
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
			 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
ได้บ นั ทึกเป็นรายการกำไรหรือข าดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแ สดงเป็นส ว่ นเกินท นุ ห รือส ว่ นตำ่ ก ว่าท นุ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.9 ทรัพย์สินรอการขาย
		 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทนุ ห รือราคาสทุ ธิท คี่ าดวา่ จ ะขายได้แ ล้วแ ต่ราคาใดจะตำ่ ก ว่า
โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว
3.10 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับคืน บริษัทฯ ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้และราคาประเมินของ
หลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน
3.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		 (ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 (ข) ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอปุ กรณ์ค ำนวณจากราคาทนุ ข องสนิ ทรัพย์โดยวธิ เี ส้นต รงตามอายุก าร
ใช้งานโดยประมาณดังนี้
			 อาคาร และส่วนปรับปรุง
20 	ปี
			 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน 5 	ปี
			 ยานพาหนะ
5 	ปี
			 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ต นแสดงตามราคาทนุ ห กั ค า่ ต ดั จ ำหน่ายสะสมและคา่ เผือ่ ก ารดอ้ ยคา่ ข องสนิ ทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
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		 (d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other
investments, are stated at cost net of allowance for the diminution in value (if applicable).
			 The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instruments are
determined based on the price quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trust is
determined from their net asset value.
			 Loss on impairment of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity debt
securities, and other investments is included in the Statements of comprehensive income when the carrying
amount exceeds its recoverable amount. the weighted average method is used for computation of the
cost of investments.
			 In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are
adjusted to their fair value as at the reclassification date. Differences between the carrying amount of the
investments and their fair value on that date are recorded as gains (losses) in the Statements of comprehensive
income, or as revaluation surplus (deficit) from change in the value of investments in shareholders’ equity,
depending on the type of investment which is reclassified.
3.9 	Assets held for sales
		 Real estates held for sales are stated at the lower of cost or net saleable value. The Company
set up an allowance for impairment on such assets.
3.10 Loans and allowance for doubtful accounts
		 Loans are stated at net realizable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the
estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on
collection experience, analysis of debt aging and the appraisal value of the collateral of each debtor.
3.11 Property, Plant and equipment, and depreciation
		 (a) Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if applicable).
		 (b) Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
straight-line basis over the following estimated useful lives.
			 Building and improvement
20 years
			 Fixtures and office equipment
5 years
			 Motor vehicles
5 years
		 Land and construction in progress were not depreciated.
3.12 Intangible assets and amortization
		 Intangible asset is stated at cost less accumulated amortization and impairment of assets (if
applicable). Amortization of intangible assets is calculated by reference to their costs on a straight-line
basis over the period of the lease and the expected beneficial period as follows: 			 Computer software
5 	years
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3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่
หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รบั ค นื และรบั รผู้ ลขาดทุนจ ากการดอ้ ยคา่ ข องสนิ ทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท คี่ าดวา่ จ ะได้รบั ค นื ข อง
สินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3.14 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
		 (ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ
		 (ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 (1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์แ ละหนีส้ นิ ณ วันท ใี่ นงบแสดงฐานะการเงินก บั ฐานภาษีข องสนิ ทรัพย์แ ละหนีส้ นิ น นั้ บ ริษทั ฯวดั ม ลู ค่าส นิ ทรัพย์ภ าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี
			 (2) บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และ
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผ ลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
			 (3) บริษทั ฯ จะทบทวนมลู ค่าต ามบญั ชีข องสนิ ทรัพย์ภ าษีเงินได้รอการตดั บ ญั ชีท กุ ว นั ท ใี่ นงบแสดง
ฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษี  
			 (4) บริษัทฯ จะรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ยกเว้นกรณีที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือก จิ การทเี่ กีย่ วข้องกนั ก บั บ ริษทั ฯ หมายถงึ บุคคลหรือก จิ การทมี่ อี ำนาจควบคมุ บ ริษทั ฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ
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3.13 Impairment of assets
		 For the date stated in Statements of financial position, The Company assesses at each reporting
date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company
makes an estimate of the asset’s recoverable amount. Where the carrying amount of the asset exceeds
its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.
Impairment losses are recognized in the Statements of comprehensive income. An asset’s recoverable
amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use.
3.14 Income tax
		 Income tax consists of current income tax and deferred income tax
		 (a) Current income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined
in accordance with tax legislation, during the reporting period and including of unpaid tax in previous
year.
		 (b) Deferred Tax
			 (1) Deferred income tax is calculated based on temporary differences between book
value of assets and liabilities as book in the Statements of financial position compare with these taxes base
of assets and liabilities. The Company will be evaluate the value of deferred tax assets and liabilities by
tax rate for each period that the Company has expected to be get benefit from deferred tax assets or in
each period to expected to paid for deferred tax liabilities.
			 (2) The Company recognizes deferred tax liabilities for taxable temporary differences
and recognizes deferred tax assets by compare with the deductible temporary differences and tax losses
carried forward. The Company recognizes deferred tax assets to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried
forward can be utilized.
			 (3) At each Statements of financial position date, the Company reviews and reduces
the carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable
profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized or change in tax rate.  
			 (4) The Company recognizes deferred tax expenses to revenue or expense in the statements of income, except when the temporary differences relate to items under the shareholders’ equity,
in which case the deferred tax is directly recorded in the shareholders’ equity.
 	
3.15 Related party transactions
		 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
		 They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting
interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel,
directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
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3.16 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้น
		 บริษทั ฯรบั รเู้ งินเดือน ค่าจ า้ ง โบนัส เงินส มทบกองทุนป ระกันส งั คมและกองทุนส ำรองเลีย้ งชพี เป็นค า่ ใช้จา่ ย
เมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
		 บริษทั ฯและพนักงานได้รว่ มกนั จ ดั ต งั้ ก องทุนส ำรองเลีย้ งชพี ซึง่ ป ระกอบดว้ ยเงินท พี่ นักงานจา่ ยสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่
บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
		 บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
		 บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักค ณิตศาสตร์ป ระกันภ ยั ซึง่ ห ลักก ารประมาณการดงั ก ล่าวตอ้ งใช้ข อ้ ส มมติท หี่ ลากหลายรวมถงึ ข อ้ ส มมติเกีย่ วกับ
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตรา
เงินเฟ้อ
		 บริษัทฯ รับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้
กำไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกำไรขาดทุน
3.17 สัญญาเช่าดำเนินงาน
		 สัญญาเช่าดำเนินงานในการเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าเป็นของผู้ให้เช่า
ได้จัดประเภท เป็นการเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดำเนินงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุ
สัญญาเช่า
3.18 เงินตราต่างประเทศ
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพย์แ ละหนีส้ นิ ท เี่ ป็นเงินต ราตา่ งประเทศคงเหลือ ณ วันท ใี่ นงบแสดงฐานะการเงินแปลงคา่ เป็นเงินบ าทโดยใช้อ ตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่
ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
3.19 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน เมื่อบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือเป็นภ าระผกู พันท คี่ อ่ นขา้ งแน่นอนทมี่ ผี ลสบื เนือ่ งจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ อ าจทำให้บ ริษทั ฯ ต้องชำระหรือช ดใช้ต าม
ภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้
เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
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3.16 Employee benefits
		 Short-term benefit
		 The Company recognizes salary, wage, bonus, contribution to social security fund and provident
fund as incurred expenses.
		 Post-employment benefits (Defined contribution plan)
		 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly
contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and
the Company’s contributions are recognized as expenses in the year in which they are incurred.
		 Post-employment benefits (Defined benefit plan)
		 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees
upon retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined
benefit plan
		 The Company’s obligation under the defined benefit plan is using the projected unit credit
method, determined by the certified actuary. Such determination is made based on various assumptions,
including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate, and inflation rates
		 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits (Defined contribution
plan) is recognized immediately in the other comprehensive income and recognized in the Statements
of comprehensive income for Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits (Defined
benefit plan).
3.17 Operating lease
		 Leases of assets which transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership
to the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged as
expenses under the lease term.
3.18 Foreign currencies
		 Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the
transaction dates. Assets and liabilities denominated in foreign currency outstanding at the Statements of
financial position date are translated into Baht at the exchange rates ruling on the Statements of financial
position date. Gains and losses on exchange are included in the calculation of operation result.
3.19 Provision, expenses and contingent assets
		 The Company set up the provision and expense in the financial statements when there is a
legally incurred liability or certain possibility inferring from a continuing result from the past incident, which
may result in the Company having to repay or compensate for the said liability and the amount to be
repaid can be reliably estimated. The Company would recognize the contingent assets as separate assets
when there is a supporting factor for the absolute certainty in receiving the repayment.
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3.20 การใช้ประมาณการทางบัญชี
		 ในการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหาร
อาจต้องใช้ก ารประมาณและการตงั้ ส มมติฐาน ซึง่ ม ผี ลกระทบตอ่ จ ำนวนเงินท แี่ สดงในงบการเงินแ ละหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้
3.21 เครื่องมือทางการเงิน
		 เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักท รัพย์ เบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งรบั สินทรัพย์จ ากการประกันภ ยั ต อ่ และเจ้าห นีบ้ ริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ ซึง่ น โยบาย
การบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.22 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำนวณ
โดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิส ำหรับป ดี ว้ ยจำนวนหนุ้ ส ามัญท จี่ ำหน่ายและเรียกชำระแล้วในระหว่างปถี วั เฉลีย่ ถ ว่ ง
น้ำหนัก
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 (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
 		 ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
(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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 64.93 ล้านบาท ไปวางค้ำประกัน
ตามหมายเหตุข้อ 31
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3.20 Use of accounting estimates
		 Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles
requires management to make estimates and assumptions in certain circumstances, affecting amounts
reported in these financial statements and related notes. Actual results could differ from these estimates.
3.21 Financial instruments
		 Financial instruments reflected in the Statements of financial position are composed of cash
and cash equivalents, investments securities, uncollection premium which the specific accounting policy
for each item is separately disclosed in each related caption.
3.22 Earnings per share
		 Earnings (Loss) per share presented in the statements of income is the basic earnings (loss) per
share which is determined by dividing the net profit (loss) for the year by the weighted average number
of common shares issued and paid-up during the year.
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
	 (Unit : Baht)
December 31, 2014 December 31, 2013
Cash
1,011,488.82
1,227,996.61
Deposits at banks with no fixed maturity date
18,871,955.55
5,825,905.07
Deposits at banks with fixed maturity date and
		 negotiation certificate 	
349,930,00.00
387,930,000.00
Total cash and deposits at financial institution
369,813,444.37
394,983,901.68
Less: Other deposits at banks which maturing over 3 months (285,000,000.00) (318,000,000.00)
		 Restricted cash and deposits at banks
(64,930,000.00)
(64,930,000.00)
Cash and cash equivalents
19,883,444.37
12,053,901.68
As at December 31, 2014 and 2013, the Company pledged the deposits at bank Baht 64.93 million,
as collateral as stated in note 31.
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5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเบี้ยประกันภัยค้างรับ โดยจำแนกอายุเบี้ย
ประกันภัยค้างรับ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
จากผู้เอา จากตัวแทนและ	 จากการรับ	
รวม
	ประกันภัย นายหน้าป ระกันภัย ประกันภ ัยต่อ
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
473,585.60 20,721,824.54 565,395.63 21,760,805.77
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
16,121.72
258,805.73
59,062.40
333,989.85
ค้างรับ 31 - 60 วัน
11,820.30
636,590.98
60,081.55
708,492.83
ค้างรับ 61 - 90 วัน
454,603.33
454,603.33
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
335,207.27
335,207.27
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี	 3,461,111.48
3,461,111.48
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
501,527.62 25,868,143.33 684,539.58 27,054,210.53
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (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
จากผู้เอา จากตัวแทนและ	 จากการรับ	
รวม
	ประกันภัย นายหน้าป ระกันภัย ประกันภัยต่อ
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
446,385.85 15,190,741.30 1,205,295.54 16,842,422.69
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
2,298,735.12	 2,298,735.12
ค้างรับ 31 - 60 วัน
588,731.15	 588,731.15
ค้างรับ 61 - 90 วัน
3,455.95 1,742,589.44	 1,746,045.39
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
3,639,595.30	 3,639,595.30
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
670,761.16	 670,761.16
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
449,841.80 24,131,153.47 1,205,295.54 25,786,290.81
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(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

140

ANNUAL REPORT 2014 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

5. PREMIUM DUE AND UNCOLLECTED
As at December 31, 2014 and 2013, the Company has balances of premium due and uncollected
which classified by aging from the maturity date of the premium collection as follows :
(Unit : Baht)
December 31, 2014
Due from
Due from
Due from
Total
insured agents and brokers reinsurers
Not yet due
473,585.60 20,721,824.54 565,395.63 21,760,805.77
Not over 30 days	 16,121.72
258,805.73
59,062.40
333,989.85
Over 31 days to 60 days
11,820.30
636,590.98
60,081.55
708,492.83
Over 61 days to 90 days
454,603.33
454,603.33
Over 91 days to 1 year
335,207.27
335,207.27
Over 1 year	 3,461,111.48
3,461,111.48
Total premium receivables
501,527.62 25,868,143.33 684,539.58 27,054,210.53
Less: Allowance for doubtful accounts	 (3,804,609.15)
(3,804,609.15)
Total premium due and uncollected,
		 net
501,527.62 22,063,534.18 684,539.58 23,249,601.38

Due from
insured
Not yet due
446,385.85
Not over 30 days
Over 31 days to 60 days
Over 61 days to 90 days
3,455.95
Over 91 days to 1 year
Over 1 year
Total premium due and uncollected 449,841.80
Less: Allowance for doubtful accounts	 Total premium due and uncollected,
		 net
449,841.80

(Unit : Baht)

December 31, 2013
Due from
Due from
agents and brokers reinsurers
15,190,741.30 1,205,295.54
2,298,735.12	 588,731.15	 1,742,589.44	 3,639,595.30	 670,761.16	 24,131,153.47 1,205,295.54
(4,310,356.46)	 -

16,842,422.69
2,298,735.12
588,731.15
1,746,045.39
3,639,595.30
670,761.16
25,786,290.81
(4,310,356.46)

19,820,797.01 1,205,295.54

21,475,934.35

Total
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6. สินทรัพย์จากการประกันภ
 ัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
		
(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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ได้รวมสำรอง
ประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัย จำนวน 0.78 ล้านบาท และจำนวน 21.17 ล้านบาท
ตามลำดับ (ตามหมายเหตุข้อ 33)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จำแนกอายุ ดังนี้
		
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
21,060,863.56
25,874,799.19
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
1,671.68
359,167.32
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี
25,468.88
13,281.47
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
5,232.03
30,681.10
รวม เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
21,093,236.15
26,277,929.08
7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
7.1 หลักทรัพย์เผื่อขาย
			
2557

(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
กำไรทยี่ ัง	 ขาดทุนท ยี่ ัง	 มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
		
ไม่เกิดขึ้นจริง ไม่เกิดขึ้นจ ริง		
ลงทุนในหลักท รัพย์
					
ต่อสินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
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
หลักทรัพย์เอกชน					
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
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
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
As at December 31, 2014 and 2013, the Company has assets from reinsurance as below:
		
(Unit : Baht)
December 31, 2014 December 31, 2013
Amounts deposit on reinsurance
1,024.52
Amounts due from reinsurers - net
21,093,236.15
26,277,929.08
Insurance reserve refundable from reinsurers
33,694,724.75
34,491,066.85
Reinsurance assets, net
54,787,960.90
60,770,020.45
As at December 31, 2014 and 2013, insurance reserve refundable from reinsurers includes insurance
reserve refundable from reinsurers from flooding loss amounting to Baht 0.78 million and Baht 21.17 million,
respectively (as stated in notes 33).
As at December 31, 2014 and 2013, balances of amounts due from reinsurers are classified by aging
as follows:
		
(Unit : Baht)
December 31, 2014 December 31, 2013
Within credit terms
21,060,863.56
25,874,799.19
Not over 12 months
1,671.68
359,167.32
Over 1 year to 2 years
25,468.88
13,281.47
Over 2 years
5,232.03
30,681.10
Total amounts due from reinsurers
21,093,236.15
26,277,929.08
7. INVESTMENT IN SECURITIES-NET
7.1 Available-for-sale investments		
		

2014
Unrealized Fair value
loss		

(Unit : Baht)

Cost
Unrealized
Percentage
		
gain
to total assets
Government and state
enterprise securities				
		
Equity securities
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					
Equity securities
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-forsale investments
170,696,715.00 98,303,102.14 (21,042,922.98) 247,956,894.16
30.60
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2556

(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
กำไรที่ยัง	 ขาดทุนทยี่ ัง	 มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
		
ไม่เกิดขึ้นจริง ไม่เกิดขึ้นจ ริง		
ลงทุนในหลักทรัพย์
					
ต่อสินทรัพย์รวม
หลักท รัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
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
หลักทรัพย์เอกชน					
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
รวมเงินล งทุนเผื่อขาย
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
ราคาทุน ร้อยละของเงิน	 ราคาทุน ร้อยละของเงิน
ตัดจำหน่าย	ลงทุนในหลักทรัพย์ ตัดจำหน่าย ลงทุนในหลักท รัพย์
		
ต่อส ินทรัพย์รวม		
ต่อสินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
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
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ 380,930,000.00
47.00 403,930,000.00
50.54
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2013
Unrealized Fair value
loss		

(Unit : Baht)

Cost
Unrealized
Percentage
		
gain
to total assets
Government and state
enterprise securities				
		
Equity securities
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					
Equity securities
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-forsale investments
168,470,201.00 74,498,673.30 (26,531,312.84) 216,437,561.46
27.08

7.2 Held-to-maturity investments
			

(Unit : Baht)

2014
2013
Cost/ Amortized Percentage Cost/ Amortized Percentage
cost
to total assets
cost
to total assets

Held-to-maturity investments
Government and state enterprise securities :-				
Saving lotteries
1,000,000.00
0.12 1,000,000.00
Deposits at commercial banks
30,000,000.00
Total
1,000,000.00
0.12 31,000,000.00
Private enterprise debt securities :-				
Debenture-convertible debenture
30,000,000.00
3.70	 20,000,000.00
Deposits at commercial banks
319,930,000.00
39.48 278,930,000.00
Certificates of deposit with
financial institutions
30,000,000.00
3.70 74,000,000.00
Total
379,930,000.00
46.88 372,930,000.00
Total held-to-maturity investments 380,930,000.00
47.00 403,930,000.00

0.12
3.76
3.88
2.50
34.91
9.25
46.66
50.54
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7.3 เงินลงทุนทั่วไป
		

(หน่วย : บาท)

2557
2556
ราคาทุน ร้อยละของเงิน	 ราคาทุน ร้อยละของเงิน
ตัดจำหน่าย	ลงทุนในหลักทรัพย์ ตัดจำหน่าย ลงทุนในหลักท รัพย์
		
ต่อส ินทรัพย์รวม		
ต่อสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนทั่วไป				
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
341,060.00
0.04
416,060.00
0.05
ของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
341,060.00
0.04
416,060.00
0.05
7.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ (ต่อ)

ภายใน 1 ปี

2557
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักท รัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
สลากออมทรัพย์
1,000,000.00	 -	 รวม
1,000,000.00	 -	 หลักทรัพย์เอกชน				
หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ	 15,000,000.00 15,000,000.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
319,930,000.00	 -	 บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
30,000,000.00	 -	 รวม
349,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
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(หน่วย : บาท)
รวม
1,000,000.00
1,000,000.00
30,000,000.00
319,930,000.00
30,000,000.00
379,930,000.00
380,930,000.00
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7.3 General investment				
		
(Unit : Baht)
2014
2013
Cost/ Amortized Percentage	 Cost/ Amortized Percentage
cost	to total assets
cost
to total assets
General investment				
Non-marketable equity securities - local 341,060.00
0.04
416,060.00
0.05
Total general investment
341,060.00
0.04
416,060.00
0.05
7.4 	Period to maturity
			

2014
Period to maturity
1 - 5 years Over 5 years

Within 1 year
Available-for-sale investments		
Government and state enterprise securities :-			
Saving Lottery
1,000,000.00	 -	 Total
1,000,000.00	 -	 Private enterprise debt securities :-				
Debenture-convertible debenture	 15,000,000.00 15,000,000.00
Deposits at commercial banks
319,930,000.00	 -	 Certificates of deposit with
financial institutions
30,000,000.00	 -	 Total
349,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
Total available-for-sale investments 350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

(Unit : Baht)
Total

1,000,000.00
1,000,000.00
30,000,000.00
319,930,000.00
30,000,000.00
379,930,000.00
380,930,000.00

147

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

2556
ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
เงินล งทุนท ี่จะถือจ นครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
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
หลักทรัพย์เอกชน				
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
รวมเงินล งทุนท จี่ ะถือจนครบกำหนด
303,930,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00 403,930,000.00

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของตราสารหนี้ มีดังนี้  
		
(หน่วย : บาท)
2557
2556
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด		
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 	
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)
ราคาทุน ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม
380,930,000.00
403,930,000.00
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ ได้น ำเงินฝ ากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 64.93 ล้านบาท และสลาก
ออมทรัพย์ จำนวนเงิน 0.20 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาทตามลำดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุ 31
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2013
Period to maturity
Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years
Available-for-sale investments				
Government and state enterprise securities :-			
Saving Lottery	 1,000,000.00	 Deposits at commercial banks
30,000,000.00	 -	 Total
30,000,000.00 1,000,000.00	 Private enterprise debt securities :-				
Debenture-convertible debenture	 -	 20,000,000.00
Deposits at commercial banks
199,930,000.00	 79,000,000.00	 Certificates of deposit with
financial institutions
74,000,000.00	 -	 Total
273,930,000.00 79,000,000.00 20,000,000.00
Total available-for-sale investments 303,930,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00

(Unit : Baht)
Total
1,000,000.00
30,000,000.00
31,000,000.00
20,000,000.00
278,930,000.00
74,000,000.00
372,930,000.00
403,930,000.00

Movements during the years ended 31 December 2014 and 2013 of marketable equity and debt
securities and general investment securities were as follows:
		
(Unit : Baht)
 	
2014
2013
Held to maturity securities		
At January 1 - at cost net of allowance for impairment
403,930,000.00 406,430,000.00
Purchases during the year
339,930,000.00 297,500,000.00
Redemptions during the year
(362,930,000.00) (300,000,000.00)
Sales during the year
380,930,000.00
403,930,000.00
As at December 31, 2014 and 2013, the Company pledged bank deposit Baht 64.93 million bonds
and premium savings certificates in total amount of Baht 0.20 and 1.00 million, respectively as collateral as
stated in note 31.

149

รายงานประจำปี 2557 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

8. เงินให้ก
 ู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมโดยจำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ
ดังนี้  
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาค้างชำระ
เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต ้น 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
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาค้างชำระ
เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต ้น ดอกเบี้ย รวม
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 11,523,855.68 - 1,092,943.31 - 12,616,798.99 - 12,616,798.99
รวม
11,523,855.68 - 1,092,943.31 - 12,616,798.99 - 12,616,798.99
8.1 เงินให้กู้ยืม โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ร้อยละ MLR - 1.5 และ MOR - 2.0 ต่อปี
8.2 เงินให้กู้ยืมโดยให้บุคคลค้ำประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
						
(หน่วย : บาท)
			
2557
			
เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร
ติดตั้งและ
ยานพาหนะ
รวม
			
เครื่องใช้ส ำนักงาน
ราคาทุน :					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54 190,130,703.65
ซื้อเพิ่ม
464,532.75
464,532.75
จำหน่าย
(408,000.00) (408,000.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 	 41,549,000.00 80,536,138.70 53,053,635.16 15,048,462.54 190,187,236.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม : 						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27 136,872,786.80
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8. LOANS
As at December 31, 2014 and 2013, loans and accrued interest aged by principal and accrued
interest are as follows:
(Unit : Baht)
December 31,2014
Mortgage loans
Others
Total
Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total
Not yet due
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
Not yet due
11,523,855.68 - 1,092,943.31 - 12,616,798.99 - 12,616,798.99
Total
11,523,855.68 - 1,092,943.31 - 12,616,798.99 - 12,616,798.99
8.1 	The collateralized loans are loan facilities provided to employees as part of the credit welfare
project for house with interest rate MLR - 1.5% to MOR - 2.0% per annum.
8.2 The collateralized loans are personal loans provided to employees as part of the benefit
program with interest rate at MLR - 1.5% per annum to MOR per annum.
9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
					

(Unit : Baht)

2014
Land
Building
Fixture and
Vehicle
Total
			
office equipment		
Net book value 					
at December 31, 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)
as at December 31, 2014 41,549,000.00 80,536,138.70 53,053,635.16 15,048,462.54 190,187,236.40
Accumulated depreciation :					
at December 31, 2013
- 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27 136,872,786.80
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(หน่วย : บาท)
			
2557
			
เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร
ติดตั้งและ
ยานพาหนะ
รวม
			
เครื่องใช้ส ำนักงาน
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 	
- 2,307,917.08
512,599.45 802,838.04 3,623,354.57
จำหน่าย
(402,635.62) (402,635.62)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- 73,607,443.88 51,575,156.18 14,910,905.69 140,093,505.75
มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 	41,549,000.00 6,928,694.82 1,478,478.98 137,556.85 50,093,730.65
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี : 						
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557					 3,623,354.57
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีเครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน ในราคาทุนก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน 50.38 ล้านบาท และจำนวน 49.82 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวน
แล้วแต่สินทรัพย์ยังคงใช้งานอยู่
						
(หน่วย : บาท)
			
2556
			
เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร
ติดตั้งและ
ยานพาหนะ
รวม
			
เครื่องใช้ส ำนักงาน
ราคาทุน :						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 41,549,000.00 80,536,138.70 51,589,372.73 15,456,462.54 189,130,973.97
ซื้อเพิ่ม
999,729.68
999,729.68
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 	 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54 190,130,703.65
ค่าเสื่อมราคาสะสม : 						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88 133,024,911.38
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
- 2,421,816.53
532,632.50 893,426.39 3,847,875.42
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27 136,872,786.80
มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 	41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี : 		 	 	 	 	
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	 	 	 	 	 3,847,875.42
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Land
Building
			

2014
Fixture and
Vehicle
office equipment		

(Unit : Baht)
Total

Depreciation for the year
- 2,307,917.08 512,599.45 802,838.04 3,623,354.57
Disposal
(402,635.62) (402,635.62)
as at December 31, 2014
- 73,607,443.88 51,575,156.18 14,910,905.69 140,093,505.75
Net book value					
at December 31, 2013 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85
at December 31, 2014 41,549,000.00 6,928,694.82 1,478,478.98 137,556.85 50,093,730.65
Depreciation for the year					
at December 31, 2014					 3,623,354.57
As at December 31, 2014 and 2013, the Company has furniture, fixtures and office equipment at
cost before deducting accumulated depreciation amount of Baht 50.38 million and Baht 49.82 million,
respectively which are fully depreciated and still used in its operation.
(Unit : Baht)
2013
Land
Building
Fixture and
Vehicle
Total
			
office equipment		
Cost					
at December 31, 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
as at December 31, 2013 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54 190,130,703.65
Accumulated depreciation	 	 	 	 	
at December 31, 2012
- 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88 133,024,911.38
Depreciation for the year
- 2,421,816.53	 532,632.50	 893,426.39 3,847,875.42
as at December 31, 2013
- 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27 136,872,786.80
Net book value	 	 	 	 	
at December 31, 2012 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59
at December 31, 2013 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85
Depreciation for the year				
at December 31, 2013					 3,847,875.42
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10. สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน

(หน่วย : บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้น
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2557
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2556
11. เจ้าหนี้บริษัทป
 ระกันภัยต่อ
		
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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1,639,571.03
1,639,571.03
132,500.00
1,772,071.03
1,329,284.00
110,600.00
1,439,884.00
127,298.63
1,567,182.63
199,687.03
204,888.40
127,298.63
110,600.00

31 ธันวาคม 2557
8,812,160.22
7,258,989.10
16,071,149.32

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556
5,042,842.96
7,167,441.81
12,210,284.77
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10. INTANGIBLE ASSETS
			

(Unit : Baht)
Computer software
Cost:		
At December 1, 2012
1,639,571.03
Additions
At December 31, 2013
1,639,571.03
Additions
132,500.00
At December 31, 2014
1,772,071.03
Accumulated amortization			
At December 31,2012
1,329,284.00
Amortization charge
110,600.00
At December 31, 2013
1,439,884.00
Amortization charge
127,298.63
At December 31, 2014
1,567,182.63
Net book value:			
At 31 December 2013
199,687.03
At 31 December 2014
204,888.40
Amortization for the year 2014
127,298.63
Amortization for the year 2013
110,600.00

11. DUE TO REINSURERS
		
Premium ceded payables
Amount withheld on reinsurance
Total reinsurance payables

December 31, 2014
8,812,160.22
7,258,989.10
16,071,149.32

(Unit : Baht)
December 31, 2013
5,042,842.96
7,167,441.81
12,210,284.77
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12. สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
		
31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม
87,497,384.91
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 	
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
2,683,048.95
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง
(9,979,881.83)
- เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
53,792,649.11
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างงวด 	 (100,954,431.72)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 	
33,038,769.42
จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ 	 10,522,604.86

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556
151,346,350.13
879,597.30
34,737,884.94
3,345,601.93
(102,812,049.39)
87,497,384.91
57,500,005.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายได้รวมสำรอง
ค่าสินไหมทดแทนของ อุทกภัยท เี่ กิดข นึ้ จำนวน 1.95 ล้านบาท และ จำนวน 57.48 ล้านบาท ตามลำดับ (ตามหมายเหตุ
ข้อ 33)
13. สำรองเบี้ยประกันภ
 ัย
13.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		

31 ธันวาคม 2557
114,920,732.81
270,208,813.30
(252,305,687.63)
132,823,863.48

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

31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม
38,947,744.56
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในงวดนี้ 	
41,180,222.75
ความเสี่ยงภัยท ี่หมดสิ้นไปแล้วในงวดนี้ 	
(38,948,239.46)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	 41,179,727.85

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556
29,223,355.80
38,947,744.56
(29,223,355.80)
38,947,744.56

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวดนี้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือ
13.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
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12. LOSS RESERVES AND OUTSTANDING CLAIMS
		
December 31, 2014
Balance as at January 1
87,497,384.91
Loss incurred and loss adjustment expenses
during the period		
- Incurred but not reported
2,683,048.95
- Outstanding claims
(9,979,881.83)
- Claim payable
53,792,649.11
Claims and loss adjustment expenses paid
during the period	 (100,954,431.72)
Ending balance
33,038,769.42
Amount of claims and loss adjustment expenses
from reinsurance contracts
10,522,604.86

(Unit : Baht)
December 31, 2013
151,346,350.13
879,597.30
34,737,884.94
3,345,601.93
(102,812,049.39)
87,497,384.91
57,500,005.70

As at December 31, 2014 and 2013, the Company has loss reserve and outstanding claims that
including for severe flood claim amount Baht 1.95 million and Baht 57.48 million, respectively. (notes 33).
13. PREMIUM RESERVES
13.1 Unearned premium reserve
		

December 31, 2014
114,920,732.81
270,208,813.30
(252,305,687.63)
132,823,863.48

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

December 31, 2014
Balance as at January 1
38,947,744.56
Estimated claims for the period
41,180,222.75
Expired risk during the period
(38,948,239.46)
Ending balance	 41,179,727.85

(Unit : Baht)
December 31, 2013
29,223,355.80
38,947,744.56
(29,223,355.80)
38,947,744.56

Balance as at January 1
Premium written for the period
Premium earned for the current period
Ending balance
13.2 Unexpired risk reserve
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด จำนวนเงิน 41.18 ล้านบาท
(ปี 2556 จำนวน 38.95 ล้านบาท) เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้
14. เงินเบิกเกินบ
 ัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR - 3.00 ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 31
15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			

(หน่วย : บาท)
ผลประโยชน์ระยะยาว
2557
2556

ณ วันที่ 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
		 ณ วันที่ 1 มกราคม 	
9,046,412.00
9,543,228.00
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 	
402,456.00
489,978.00
ต้นทุนดอกเบี้ย 	
415,750.00
401,328.00
หัก ผลประโยชน์โครงการจ่าย 	
- (1,941,757.00)
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 	
1,641,475.00
553,635.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 	
11,506,093.00
9,046,412.00
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		 As at December 31, 2014, the Company has not provided for unexpired risk reserve for the
amount of Baht 41.18 million (in 2013, Baht 38.95 million) since unexpired risk reserve is lower than unearned
premium reserve.
14. BANK OVERDRAFTS
As at December 31, 2014 and 2013, the Company has credit facilities of bank overdrafts amounting
to Baht 20 million with interest rate at MOR - 3 % guaranteed by fixed deposit as disclosed in note 31.  
15. OBLIGATION EMPLOYEE BENEFITS
Employee benefits expenses project as determined			

(Unit : Baht)
Long term benefit
2014
2013
Balance as at December 31			
Current service cost
402,456.00
489,978.00
Interest cost
415,750.00
401,328.00
Actuarial (Gains) / Losses reserve for the year
1,641,475.00
553,635.00
Total expenses
2,459,681.00
1,444,941.00
The statement of financial position obligation
was determined as follows:		
Present value of the defined benefit obligations
9,864,618.00
8,492,777.00
Unrecognized actuarial (gain) loss
1,641,475.00
553,635.00
Defined benefit obligation at end of year
11,506,093.00
9,046,412.00
Movement in the present value of
the defined benefit obligations
Defined benefit obligations at January 1
9,046,412.00
9,543,228.00
Current service cost
402,456.00
489,978.00
Interest cost
415,750.00
401,328.00
Less Benefits paid
- (1,941,757.00)
Actuarial (Gains) / Losses reserve for the year
1,641,475.00
553,635.00
Defined benefit obligation at December 31
11,506,093.00
9,046,412.00
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลด		
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

ปี 2557
ร้อยละ
3.54
3.84
0.00 - 20.00
TMO2008

ปี 2556
ร้อยละ
4.40
3.08
0.00 - 25.00
TMO2008

16. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 6 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 9 ล้านบาท
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท จำนวน 6 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
17. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ ่ายภาษีเงินได้
17.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2557
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบ ัญชี		
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
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
15,452,035.83
9,593,472.09
รวม			
15,452,035.83
9,593,472.09
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(6,416,652.34) (1,052,887.24)
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Actuarial assumptions to use for calculation:Discount Rate
Long term salary increase
Employees turn over
Mortality Rate

2014
Percentage
3.54
3.84
0.00 - 20.00
TMO2008

2013
Percentage
4.40
3.08
0.00 - 25.00
TMO2008

16. DIVIDEND PAYMENT
According to the resolution of annual general shareholders’ meeting for the year 2014 held on April
29 2014, The company passed resolution to pay dividend to the shareholders from result of its operation of
the year 2013 at the rate Baht 1.50 per share for 6 million shares total amount of Baht 9 million. The company
already paid dividend on May 23,2014
According to the resolution of annual general shareholders’ meeting for the year 2013 held on April
30 2013, The company passed resolution to pay dividend to the shareholders from result of its operation of
the year 2012 at the rate Baht 3 per share for 6 million shares total amount of Baht 18 million. The company
already paid dividend on May 27,2013
17. Deferred tax assets/liabilities and Income tax
17.1 As at December 31, 2014 and 2013, the component of deferred tax assets and liabilities consist
of following items.
(Unit : Baht)
2014
2013
Deferred tax assets		
Premium reserve
2,349,660.36
317,362.73
Loss reserves and outstanding claims
1,569,621.05
3,646,165.10
Loss reserves incurred but not reported (IBNR)
2,053,961.65
1,517,351.86
Allowance for doubtful accounts
760,921.83
862,071.29
Employee benefit obligation
2,301,218.60
2,197,633.87
Total			
9,035,383.49
8,540,584.85
Deferred tax liabilities		
Unrealized gain from investment valuation - Available for sale 15,452,035.83
9,593,472.09
Total			
15,452,035.83
9,593,472.09
Deferred tax assets (liabilities) - net
(6,416,652.34) (1,052,887.24)
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17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
4,558,448.95
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
(166,503.64)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4,391,945.31

(หน่วย : บาท)
2556
5,747,813.32
5,747,813.32

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
(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
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างคา่ ใช้จ า่ ยภาษีเงินได้ก บั ผ ลคณู ข องกำไรทางบญั ชีก บั อ ตั ราภาษีท ใี่ ช้ส ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้
(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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17.2	 Income tax for the year ended December 31,2014 and 2013 is summarized as follows
(Unit : Baht)
2014
2013
Current income tax:		
Income tax for the year
4,558,448.95
Deferred income tax:		
Deferred tax from temporary difference
(166,503.64)
5,747,813.32
Income tax presented in statement of comprehensive income
4,391,945.31
5,747,813.32
The amount of income tax relating to each component of other comprehensive incomes for the
year ended December 31, 2014 and 2013 are summarized as follows.
(Unit : Baht)
2014
2013
Actuarial (Gains) / Losses reserve for the year
Deferred tax realting to gain (loss) from actuarial reserve
for the year
328,295.00
110,727.07
Deferred tax realting to gain (loss) from investment valuation
Available for sale
(5,858,563.74)
6,331,930.85
				
(5,530,268.74)
6,442,657.92
		 Reconciliation amount between income tax expenses and multiplication of taxable profit and
tax rate used for the year ended December 31, 2014 and 2013 are presented as follows.  
(Uint : Baht)
2014
2013
Profit (Loss) from accounting before income tax
25,977,732.81
7,574,792.36
Income tax rate
20%
20%
Profit (Loss) from accounting before income tax multiplied by
income tax rate
5,195,546.56
1,514,958.47
Income tax adjusted of previous year		
The effect from changing income tax rate of deferred tax
The effect of income tax:		
Non taxable revenues and expenses
(1,433,398.58) (1,056,073.72)
Undeductible expenses
629,797.33
5,288,928.57
Income tax presented in statement of comprehensive income
4,391,945.31
5,747,813.32
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18. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
62,434,797.05 14,980,772.11 168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
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 6,217,424.89 159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 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 6,461,400.90 144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91
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 9,609,635.76 145,946,093.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสนิ ไหมทดแทนและคา่ ใช้จา่ ยใน
		 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
ค่าใช้จา่ ยในการรบั ประกันภยั อน่ื 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 5,471,739.39 112,940,104.51 255,510.04 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
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
		
ประกันภัยท าง		
ประกันอุบัติเหตุ	 ประกันภัย
ประกันอัคคีภ ัย	ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล	เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,211,036.38
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสนิ ไหมทดแทนและคา่ ใช้จา่ ยใน
		 การจัดการค่าสินไหมทดแทน 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
ค่าใช้จา่ ยในการรบั ประกันภยั อน่ื 4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39	 - 966,110.00 53,536,192.60
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 19,161,578.14 5,772,959.45 101,876,507.74 182,200.55 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)

For period ended December 31, 2014
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
Fire
		
transportation		
accident
Underwriting income						
Premium written
62,434,797.05 14,980,772.11 168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30
Less: Premium ceded
22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29
Net premium written
39,942,183.54 6,217,424.89 159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01
Less: Unearned premium
		 reserves
2,571,396.88 (243,976.01) 15,067,647.58 57,576.31 (42,197.66) 17,410,447.10
Earned premium written
37,370,786.66 6,461,400.90 144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91
Fee and commissions income 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42
Total underwriting income
43,847,085.62 9,609,635.76 145,946,093.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74
Commissions and brokerages 13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49
Other underwriting expenses 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84
- 1,045,345.00 58,106,200.82
Total underwriting expenses 22,014,595.15 5,471,739.39 112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05
Operating expenses						 46,937,475.58
Total underwriting expenses						 190,797,853.63
Gain (Loss) on underwriting 						 14,311,388.70
For period ended December 31, 2013
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
Fire
		
transportation		
accident
Underwriting income						
Premium written
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
Less: Premium ceded
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
Net premium written
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
Less: Unearned premium
		 reserves
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
Earned premium written
34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
Fee and commissions income 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,211,036.38
Total underwriting income
39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 2,618,623.22 1,519,966.98 35,997,978.54 41,931.95 (513,570.71) 39,664,929.98
Commissions and brokerages 12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
Other underwriting expenses 4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39	 - 966,110.00 53,536,192.60
Total underwriting expenses 19,161,578.14 5,772,959.45 101,876,507.74 182,200.55 3,261,153.19 130,254,399.07
Operating expenses						 49,122,180.90
Total underwriting expenses						 179,376,579.97
Gain (Loss) on underwriting 						 (8,978,718.03)
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19. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินง าน

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 	
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(หน่วย : บาท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
24,611,524.96

25,048,548.05

11,474,646.87
1,641,703.92
3,977.19
1,050,000.00
8,155,622.64
46,937,475.58

11,825,839.16
1,582,446.33
2,587,477.74
1,345,000.00
6,732,869.62
49,122,180.90

20. ค่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(หน่วย : บาท)
สำหรับปี สิ้นส ุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ผู้บริหาร		
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
พนักงานอื่นๆ
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. ผลประโยชน์ทจี่ ่ายแก่กรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหาร
งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ เงินบำเหน็จ
ที่บริษัทฯ จ่ายให้กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 13.10 ล้านบาท และ 14.23 ล้านบาท ตามลำดับ
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19. OPERATING EXPENSES

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

(Unit : Baht)
For the year ended
December 31, 2014 December 31, 2013
24,611,524.96

25,048,548.05

11,474,646.87
1,641,703.92
3,977.19
1,050,000.00
8,155,622.64
46,937,475.58

11,825,839.16
1,582,446.33
2,587,477.74
1,345,000.00
6,732,869.62
49,122,180.90

20. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE

(Unit : Baht)
For the year ended
December 31,2014 December 31, 2013
Management			
Wages and salaries 	
9,530,890.00
8,426,890.00
Pension costs - defined contribution plans
187,944.00
202,197.10
Others
444,135.35
2,753,248.63
		
10,162,969.35
11,382,335.73
Other employees			
Wages and salaries 	
14,474,967.00
13,030,225.00
Pension costs - defined contribution plans
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’ remuneration is benefit paid to the Company’s directors in accordance with the Section 90
of the Public Company Limited Act B.E. 1992 excluded salaries and related benefits to be paid to executive
directors.
The financial statements for the year ended December 31, 2014 and 2013 are included salaries,
meeting allowance and gratuity which the Company paid to directors and management in the amount
of Baht 13.10 million and 14.23 million ,respectively
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22. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
			
(หน่วย :บาท)
ผลประโยชน์
จำนวนสุทธิ
จำนวนก่อนภาษี
		
(ค่าใช้จ ่าย) ภาษี
จากภาษี
ณ วันที่ 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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(31,659,654.24)
6,331,930.85 (25,327,723.39)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 	
(553,635.37)
110,727.07
(442,908.30)
รวม
(32,213,289.61)
6,442,657.92 (25,770,631.69)
23. เครื่องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
บริษทั ฯ มี เครือ่ งมอื ท างการเงินท สี่ ำคัญท แี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินป ระกอบดว้ ย เงินฝ ากสถาบันก ารเงิน เงินล งทุน
ในหลักท รัพย์ เงินให้ก ยู้ มื แ ละเงินค า้ งรบั /ค้างจา่ ยเกีย่ วกบั ก ารประกันภ ยั ต อ่ บริษทั ฯ มีค วามเสีย่ งทเี่ กีย่ วข้องกบั เครือ่ งมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินให้กู้ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญ
เนือ่ งจากผกู้ ยู้ มื เงินแ ละผเู้ อาประกันภ ยั ข องบรษิ ทั ฯ กระจายอยูใ่ นอตุ สาหกรรมทแี่ ตกตา่ งกนั แ ละภมู ภิ าคตา่ งๆในประเทศ
และมลู ค่าส งู สุดข องความเสีย่ งคอื ม ลู ค่าต ามบญั ชีข องสนิ ทรัพย์ด งั ก ล่าว หักด ว้ ยคา่ เผือ่ ห นีส้ งสัยจ ะสญู ต ามทแี่ สดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งดา้ นอตั ราดอกเบีย้ คือค วามเสีย่ งทมี่ ลู ค่าข องเครือ่ งมอื ท างการเงินแ ละกระแสเงินสดของบรษิ ทั ฯจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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22. TAX AFFECT TO RELATE WITH EASH COMPONENT
OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME
			
Amount before Benefit (Expense)
Tax
Tax
As at December 31, 2014		
Gains on changes in values of investments
29,292,818.70
(5,858,563.74)
Actuarial gain (loss) reserve
(1,641,475.00)
328,295.00
Total
27,651,343.70
(5,530,268.74)
As at December 31, 2013			
Gains on changes in values of investments
(31,659,654.24)
6,331,930.85
Actuarial gain (loss) reserve	 (553,635.37)
110,727.07
Total
(32,213,289.61)
6,442,657.92

(Unit : Baht)
Net amount
from Tax
23,434,254.96
(1,313,180.00)
22,121,074.96
(25,327,723.39)
(442,908.30)
(25,770,631.69)

23. FINANCIAL INSTRUMENTS
23.1 Financial risk management
		 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107
“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents,
Premium due and uncollected, reinsurance assets, due to reinsurers, investments in securities and loans. The
financial risks associated with these financial instruments and risk management policy is described below.
		 Credit risk
		 Concentrations of the credit risk with respect to premiums due and uncollected are insignificant
due to the large number of customers comprising the customer base and their dispersion across different
industries and geographic regions in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the book value of assets
after deduction of allowance for doubtful debts as presented in the statements of financial position.
		 Interest rate risk
		 Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate and the
Company’s cash flows will affect due to changes in market interest rate.
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(หน่วย : บาท)

ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย		
	ปรับขึ้นล ง	คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
ตามอัตราตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
15,280,697.37
3,591,258.18 18,871,955.55
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน
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)

ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย		
	ปรับขึ้นล ง	คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
ตามอัตราตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
4,086,438.35 5,000,000.00 1,739,466.72 10,825,905.07
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน	 382,930,000.00	 382,930,000.00
หุ้นกู้	 20,000,000.00	 20,000,000.00
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

สินทรัพย์ท างการเงินท มี่ อี ตั ราดอกเบีย้ ค งทีจ่ ดั แ บ่งต ามระยะเวลานบั จ ากวนั ท ใี่ นงบแสดงฐานะการเงินถ งึ วนั ท ที่ ี่
มีการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(Unit : Baht)

Deposits at financial institutions
Fixed deposits over 3 months
Debentures
Saving lotteries
Collateralized loans
Total

Book value as at December 31, 2014
Floating
Fixed
Non
Total
interest rate interest rate interest rate
15,280,697.37
3,591,258.18 18,871,955.55
349,930,000.00
349,930,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
11,117,170.98
11,117,170.98
26,397,868.35 380,930,000.00 3,591,258.18 410,919,126.53

(Unit : Baht)

Deposits at financial institutions
Fixed deposits over 3 months
Debentures
Saving lotteries
Collateralized loans
Total

Book value as at December 31, 2013
Floating
Fixed
Non
Total
interest rate interest rate interest rate
4,086,438.35 5,000,000.00 1,739,466.72 10,825,905.07
382,930,000.00
382,930,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
12,616,798.99
12,616,798.99
16,703,237.34 408,930,000.00 1,739,466.72 427,372,704.06

The financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or
the re-pricing date (whichever is practical) as follows :-
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(หน่วย : บาท)

ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2557
					 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
ถัวเฉลี่ย
					
(ร้อยละต่อปี)
เงินฝากสถาบันการเงิน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 					
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน	 349,930,000.00
- 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
ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556
					 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี เกินก ว่า 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
ถัวเฉลี่ย
					
(ร้อยละต่อปี)
เงินฝากสถาบันการเงิน
5,000,000.00			 5,000,000.00 3.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – สุทธิ 					
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน	 303,430,000.00 79,500,000.00	 - 382,930,000.00 2.25-4.00
หุน้ ก	 
ู้
-	 - 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
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัย และการทำประกันภัยต่อ
เป็นเงินต ราตา่ งประเทศ โดยบริษทั ไม่ได้ท ำสญั ญาซอื้ ข ายเงินต ราตา่ งประเทศลว่ งหน้า เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมอื ในการบริหาร
ความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจาก
วิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยรายใหญ่ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอา
ประกันภัยต่อ
23.2 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถตอ่ รองราคากนั ได้อย่างเป็นอสิ ระในลกั ษณะทไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้องกนั
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)
Deposits at financial institutions 				
Investments in securities - net 		 		
Fixed deposits over 3 months 	 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
Saving lotteries
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
Saving lotteries
- 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
The Company considers itself no significant foreign currency risk relating to receipts of insurance
premiums and reinsurance with foreign insurance companies in foreign currencies which the Company does
not buy any monetary instruments contract to prevent the foreign currency risk. However, Our management
believes that the Company has not affect from the this mentioned risk as significant, due to the reinsurance
traditional will be use the same foreign currencies as quote with the Insured.
23.2 Fair value
		 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.
		 Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial
instruments. For the financial instruments which are regarded as traded in an active market, fair value
has been determined by the latest quoted market price. If however the appropriate quoted market price
cannot be determined, the fair value is determined using an appropriate valuation technique.
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		 บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
		 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
		 - เงินลงทุนทั่วไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำนวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย
		 - เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน
มูลค่ายุตธิ รรมถอื ต ามราคาทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนทเี่ กิน 90 วัน ประมาณโดยวธิ กี ารหาสว่ นลด กระแสเงินสด
โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
		 เงินให้กู้ยืม
		 - มูลค่าย ตุ ธิ รรมของเงินให้ก ยู้ มื ท ใี่ ช้อ ตั ราดอกเบีย้ แ บบลอยตัว และไม่มคี วามเสีย่ งทมี่ สี าระสำคัญข องการ
ให้สินเชื่อถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ที่ใช้อัตราดอกเบี้ย
แบบคงที่ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
24. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการ ดำรงเงินกองทุนฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
25. เงินส มทบกองทุนประกันว ินาศภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีจำนวนดังนี้
บาท
2557
2556
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 	
612,198.51
570,147.21
26. หลักทรัพย์ประกันว างไว้ก
 ับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 14 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556:
14 ล้านบาท) วางไว้เป็นห ลักท รัพย์เพือ่ ค ำ้ ป ระกันไว้ก บั น ายทะเบียนประกันภ ยั ต ามมาตรา 19 แห่งพ ระราชบญั ญัตปิ ระกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535
27. หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวางไว้ก
 ับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30.00 ล้านบาท ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวาง
เป็นสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียน
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The following methods and assumptions were used by the Company in estimating the fair values
of financial instruments:		 Investments in securities
		 - The fair value of listed securities is based on their quoted market prices.
		 - The fair value of other investment cannot be properly calculated, and therefore no disclosure
is made.
		 - The fair values of deposits at financial institutions, bonds, debentures and notes with maturity
periods of less than 90 days are based on their carrying value. For those with maturity periods longer than
90 days, fair values are estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate
and the remaining period to maturity.
		 Collateralized loans
		 - For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on carrying
value. The fair value of fixed interest rate loans is estimated using a discounted cash flow method based
on the current interest rate.
24. CAPITAL FUND MANAGEMENT
The primary objectives of the Company’s capital fund management are to ensure that it has an
appropriate financial structure, presences the ability to continue its business as a going concern and to
maintain capital reserve in accordance with Notifications of the Office of Insurance Commission (OIC).
25. CONTRIBUTION TO NON-LIFE GUARANTEE FUND
As at December 31, 2014 and 2013, the accumulated Contribution to Non-Life Guarantee Fund
were as follows:
Baht
2014
2013
Contribution to Non-Life Guarantee Fund
612,198.51
570,147.21
26. ASSETS PLEDGED WITH REGISTRAR
As at December 31, 2014 and 2013 the Company used bank deposit amount of Baht 14 million
(December 31, 2013: Baht 14 million) as collateral with the registrar in accordance with the Section 19 of
Insurance Act B.E. 2535. (1992).
27. ASSETS RESERVE PLEDGED WITH REGISTRAR
As at December 31, 2014 and 2013, bank deposit amount of Baht 30.00 million are used as collateral
against premium reserve with the registrar
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28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือ
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกร จำกัด ซึง่ จ ะจา่ ยให้พ นักงานในกรณีท อี่ อกจากงานตามระเบียบวา่ ด ว้ ยกองทุนข องบรษิ ทั ฯ สำหรับป ี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.54 ล้านบาท และ 0.55
ล้านบาท ตามลำดับ
29. สำรองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะ
มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดำเนินงานได้รบั แ ละสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ใช้ในการตดั สินใจในการจดั สรรทรัพยากรให้ก บั ส ว่ นงานและ
ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน
บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับ
ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ ได้
รายงาน ส่วนงานดำเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของ
บริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้
 	
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
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(หน่วย : บาท)
รวม

62,434,797.05 14,980,772.11 168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30
22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29
39,942,183.54 6,217,424.89 159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01
2,571,396.88
37,370,786.66
6,476,298.96
43,847,085.62

(243,976.01) 15,067,647.58
6,461,400.90 144,473,768.52
3,148,234.86 1,472,325.16
9,609,635.76 145,946,096.68

57,576.31 (42,197.66) 17,410,447.10
576,068.23 880,732.60 189,762,756.91
45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42
621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
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28. PROVIDENT FUND
The Company and its employees have jointly registered a provident fund scheme under Provident
Fund Act B.E. 2530. (1987). The fund is contributed to by the Company and its employees at the equal
monthly rate of 3 percent of the employees’ basic salary, based on the length of employment and will be
paid to the employees upon termination in accordance with the rules of the fund. The fund is managed by
Kasikorn Management Company Limited. For periods ended December 31, 2014 and 2013 the Company
contributed to Fund approximately Baht 0.54 million and Baht 0.55 million respectively.
29. LEGAL RESERVE
Under the Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 (1992), the Company is required to
set aside a legal reserve at least 5% of annual net profit until the cumulative reserve reaches an amount
of 10% of the authorized share capital. Such legal reserve is not available for dividend distribution.
30. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are
regularly reviewed by the Chief Operating Decision Maker in order to make decisions about the allocation
of resources to the segment and assess its performance.
The Company’s operations involve the single business segment of non-life insurance, and are carried
on in the single geographic area of Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and assets as
reflected in these financial statements pertain to the aforementioned business segment and geographical
area. And for the purposes of administration. The Company reported operating segments. Divided into
categories of products include fire insurance, marine and transport insurance, personal accident insurance
and miscellaneous insurance as segment income and profit of the Company for periods ended December
31, 2014 and 2013 are as follows.
 	

(Unit : Baht)

For year ended December 31, 2014
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
		
transportation		
accident
Underwriting income					
Premium written
62,434,797.05 14,980,772.11 168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30
Less: Premium ceded
22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29
Net premium written
39,942,183.54 6,217,424.89 159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01
Less: Unearned premium
		 reserves
2,571,396.88 (243,976.01) 15,067,647.58 57,576.31 (42,197.66) 17,410,447.10
Earned premium written 37,370,786.66 6,461,400.90 144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91
Fee and commissions income 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42
Total underwriting income 43,847,085.62 9,609,635.76 145,946,096.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33
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สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

(หน่วย : บาท)
รวม

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
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84
- 1,045,345.00 58,106,200.82
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 	 22,014,595.15 5,471,739.39 112,940,104.51 255,510.04 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
 	
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

(หน่วย : บาท)
รวม

รายได้จากการรับประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยรับ
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
 	หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,221,036.38
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
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(Unit : Baht)

For year ended December 31, 2014
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
		
transportation		
accident
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74
Commissions and brokerages 13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49
Other underwriting expenses 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84
- 1,045,345.00 58,106,200.82
Total underwriting expenses
before operating expenses 22,014,595.15 5,471,739.39 112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05
Net investment income						 46,937,475.58
Total underwriting expenses 						 190,797,853.63
Gain from underwriting						 14,311,388.70
Net investment income						 21,130,224.13
Gains on investments						 1,717,794.00
Other income						 7,992,689.50
Other expenses						(19,174,363.52)
Profit before income tax expenses						 25,977,732.81
Income tax expenses						 (4,391,945.31)
Profit for the period						 21,585,787.50
						
(Unit : Baht)
For year ended December 31, 2013
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
		
transportation		
accident
Underwriting income						
Premium written
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
Less: Premium ceded
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
Net premium written
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
Less: Unearned premium
		 reserves
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
Earned premium written 34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
Fee and commissions income 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,221,036.38
Total underwriting income 39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
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(หน่วย : บาท)

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

รวม

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
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39
- 966,110.00 53,536,192.60
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
19,161,578.14 5,772,959.45 101,876,507.74 182,200.55 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

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้
 			

(หน่วย : บาท)

ประกัน	 ประกันภ ัยทาง		 ประกันอุบัติเหตุ	 ประกันภัย สินทรัพย์ที่
อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล	เบ็ดเตล็ด ปันส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 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
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 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
หนีส้ นิ  							
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 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
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 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
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(Unit : Baht)

For year ended December 31, 2013
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
		
transportation		
accident
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 2,618,623.22 1,519,966.98 35,997,978.54 41,931.95 (513,570.71) 39,664,929.98
Commissions and brokerages 12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
Other underwriting expenses 4,520,723.21 2,218,400.00 45,830,959.39
- 966,110.00 53,536,192.60
Total underwriting expenses
before operating expenses 19,161,578.14 5,772,959.45 101,876,507.74 182,200.55 3,261,153.19 130,254,399.07
Net investment income						 49,122,180.90
Total underwriting expenses 						 179,376,579.97
Loss from underwriting						 (8,978,718.03)
Net investment income						 19,977,723.74
Gains on investments						 7,212,932.25
Other income						 6,757,988.89
Other expenses						(17,395,134.49)
Profit before income tax expenses						 7,574,792.36
Income tax expenses						 (5,747,813.32)
Profit for the period						 1,826,979.04

The following table presents segment assets and liabilities of the Company’s operating segments
as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:
 		
(Unit : Baht)
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Unallocated Total
		 transportation		
accident		
assets
Assets 	 	 	 	 	 	 	 
As at December 31, 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
As at December 31, 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 							
As at December 31, 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
As at December 31, 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
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31. ทรัพย์สินทม
ี่ ีข้อจำกัดแ ละภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯได้นำเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินรวม 64.93 ล้านบาท สลากออม
ทรัพย์ จำนวนเงิน 0.20 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาทตามลำดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้
(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
ค้ำประกันก ารใช้ไฟฟ้า
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. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทอี่ าจเกิดขึ้นภายหน้า
คดีฟ้องร้อง
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯถกู ฟ อ้ งรอ้ งคดีจ ากการเป็นผ รู้ บั ป ระกันภ ยั โดยมที นุ ท รัพย์ถ กู ฟ อ้ งเป็นจำนวน
เงินโดยรวมประมาณ 1.52 ล้านบาท อย่างไรกต็ ามบริษทั ฯมีห นีส้ นิ ท อี่ าจจะ เกิดข นึ้ จ ากคดีค วามทถี่ กู ฟ อ้ งรอ้ งในมลู ค่าท ี่
ไม่เกินค วามคมุ้ ครองตามกรมธรรม์ จำนวน 0.32 ล้านบาท ซึง่ ก ารพจิ ารณาคดีด งั ก ล่าวยงั ไม่แ ล้วเสร็จแ ละสว่ นใหญ่บ ริษทั ฯ
คาดว่าจะชนะคดี บริษัทฯจึงได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็นจำนวน 0.02 ล้านบาท  
การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่
เป็นจำนวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันไฟฟ้า
33. เหตุการณ์ภายหลังว ันทใี่นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆที่สำคัญดังนี้
1. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทำให้ทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 60 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. มีมติเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ถึง
2557 เป็นหุ้นส ามัญไม่เกินจำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 1
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ้น และ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้ง
ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 12.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 75 ล้านบาท
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31. RESTRICTED ASSETS WITH COMMITMENT
As at December 31, 2014 and 2013, the Company pledged bank deposit of Baht 64.93 million and
premium saving certificate of Baht 0.20 million and 1.00 million, respectively.as collaterals follows:  
(Unit : Baht)
December 31, 2014 December 31, 2013
Bank deposit as collateral for :			
Bank overdraft
20,000,000.00 20,000,000.00
Assets pledged with registrar
14,000,000.00 14,000,000.00
Assets reserve pledged with registrar
30,000,000.00 30,000,000.00
Credit card usage
500,000.00
500,000.00
Electricity usage
430,000.00
430,000.00
Total
64,930,000.00 64,930,000.00
Premium saving certificate as collateral for :			
Court
200,000.00
1,000,000.00
Total
200,000.00
1,000,000.00
32. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT
Litigation
As at December 31, 2014 the Company was sued from act as insurer with the prosecution value
of Baht 1.52 million. However, the Company’s contingent liabilities from prosecution cases in the value not
more than the policy custody amount of Baht 0.32 million. Those prosecution cases have been incompletely
considered and the Company expects to win the mostly cases. Nevertheless, the Company recorded the
provision for contingent loss amount of Baht 0.02 million in the financial statements.
Guarantees
As at December 31, 2014 and 2013 the Company has the unused letter of guarantee issued by bank in
the name of the Company for the amount of Baht 0.93 million relating to guarantee for electricity usage.
33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
On February 20, 2015, the meetings of the Board of Directors passed the resolutions as follows:
1. To approve an increase in the Company’s registered share capital from Baht 60 million to Baht
120 million through the register of additional 6 million ordinary shares with a par value of Baht 10 each or
a total of Baht 60 million.
2. Approval to propose to shareholders meeting to pay annual dividends to the Company’s
shareholders from the Company’s operating result of 2008 to 2014. The dividend is to be paid as stock
dividend in the number of 6,000,000 ordinary shares, with par value of Baht 10.00 each, at a ratio of 1 existing
ordinary shares to receive stock dividend of 1 share, with a total amount of not exceed Baht 60.00 million,
or equivalent to the dividend of Baht 10.00 per share. In addition the Company will pay a cash dividend
at Baht 2.50 per share, or equivalent to amount of not exceed Baht 15.00 million. Total annual dividend
payment in form of cash and stock dividend equal to Baht 12.50 per share, equivalent to amount of not
exceed Baht 75.00 million.
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34. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ม กี ารจดั ป ระเภทรายการใหม่ เพือ่ ให้ส อดคล้องกบั ก ารแสดง
รายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
		
บาท
		
ก่อนจัดประเภท 	 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	 หลังจ ัดประเภท
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
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แสดงรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
		
บาท
ก่อนจัดประเภท	 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 	 หลังจัดประเภท
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. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้ว เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558
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34. RECLASSIFICATION
The statement of financial position as at December 31, 2013 has been reclassified in conformity
with the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2014 as follows:
		
Baht
Before reclassify Increase (decrease) After reclassify
Assets
Premium due and uncollected
20,709,733.91
766,200.44 21,475,934.35
Reinsurance assets
59,802,106.21
967,914.24 60,770,020.45
Investments in securities : Available for sales 216,853,621.46
(416,060.00) 216,437,561.46
Investments in securities : General investment
0.00
416,060.00
416,060.00
Liabilities				
Due to reinsurers
12,856,404.28
(646,119.51) 12,210,284.77
Loss reserves and outstanding claims
85,117,150.72
2,380,234.19 87,497,384.91
Total
199,391,906.58		 199,391,906.58
The statement of financial position as at January 1, 2013 has been reclassified in conformity with
the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2014 as follows:
		
Baht
Before reclassify Increase (decrease) After reclassify
Assets					
Premium due and uncollected
18,811,807.94
457,119.77 19,268,927.71
Reinsurance assets
93,139,064.72
5,761,043.44 98,900,108.16
Investments in securities : Available for sales 245,502,307.20
(416,060.00) 245,086,247.20
Investments in securities : General investment
0.00
416,060.00
416,060.00
Liabilities				
Due to reinsurers
14,392,088.31
5,768,800.74 20,160,889.05
Loss reserves and outstanding claims
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
These financial statements have been approved for issuance by CHARAN INSURANCE PUBLIC
COMPANY LIMITED’s authorized directors on February 20, 2015.
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