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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.charaninsurance.com

Investors can obtain further information about the securities issuer from the Annual Registration 
Statement (Form 56-1) published on www.sec.or.th or www.charaninsurance.com.” 
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ข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ 

Financial Summary

หน่วย : พันบาท/ Unit : Thousand Baht
  2590 / 2017 2559 / 2016 2558 / 2015  

ฐานะทางการเงิน / Financial Position     
 สินทรัพย์รวม / Total asset 807,480 803,714 798,099   
 หนี้สินรวม / Total liabilities 205,429 209,805 211,347  
 ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ equity 602,051 593,909 586,752
      
ผลการด�าเนินงาน / Operating Results     
 เบี้ยประกันภัยรับรวม / Gross written premiums 198,869 211,449 245,452   
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net written premiums 161,956 147,262 185,528  
 ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ / Net incurred losses 57,855 65,783 60,103
 รายได้จากการลงทุน / Investment income 20,769 21,743 21,248
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน / Operating expenses 46,447 48,177 52,418   
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net profit (Loss)  13,292 25,497 35,956  
   
เทียบต่อหุ้น (บาท) / Per-share Value (Baht)
 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น / Earnings 1.11 2.12 3.00  
 เงินปันผล / Dividends 1.00 1.50 2.00   
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น / Book value 50.17 49.49 48.90  

อัตราส่วนทางการเงิน (%) / Financial Ratios (percent)
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.65 3.18 4.47    
 Return on asset  
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  3.06 3.49 3.20   
 Return on investment  
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2.22 4.32 6.17 
 Return on equity  
 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ / Payout ratio 90.09 70.75 66.67 
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สินทรัพย์รวม / Total assets 
(หน่วย : ล้าน บาท / unit: million baht)

หนี้สินรวม / Total liabilities 
(หน่วย : ล้าน บาท / unit: million baht)

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ equity
(หน่วย : ล้าน บาท / unit: million baht)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net profit (Loss)
(หน่วย : ล้าน บาท / unit: million baht)

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ปี 2560 / Composition of Our Income, 2017
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สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของบริษัทฯ ปี 2560 / 
Composition of Our Net Written Premiums, 2017

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ รวมทุกประเภทการประกันภัย 
Net Written Premiums by Line of Business

(หน่วย : ล้าน บาท / unit: million baht)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งให้บริการเพ่ือการบริการท่ีดีสำาหรับลูกค้า และสร้างรากฐานทางการเงินให้มั่นคงและแข็งแกร่ง  

ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป

วิสัย ทัศน์

“จรัญ สัญญา ชาว ประชา อุ่น ใจ” 

พันธ กิจ

มุ่งม่ันและพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นหลักประกันที่มั่นคง  

พรอ้มท้ังดำาเนินธรุกจิภายใตห้ลักธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการทีด่ ีเพือ่สรา้งคณุคา่และผลตอบแทนแกผู่ม้สีว่นไดเ้สีย 

ทุกฝ่าย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้าน การ รับ ประกัน ภัย

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็น

 - การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้านิติบุคคล 

สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง

 - การรับประกันภัยต่อรับจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ 

 บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิรบัประกนัวนิาศภัยตามประเภทการรบัประกนัภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก ่การรบัประกนั

อัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยรถยนต์

2. ด้าน การ ลงทุน

 บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนำาเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพ่ือเป็นรายได้สำาคัญ 

อีกทางหนึ่งให้แก่บริษัทฯ โดยการเลือกลงทุนจะพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ และม ี

สภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสดสำาหรับส่วนที่บริษัทฯ ต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้อง

ปฏบิตัติามประเภท สดัสว่น และเงือ่นไขทีก่ฎหมายกำาหนดอย่างเครง่ครดั ภายใต้ขอ้กำาหนดวา่ด้วยการลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัวนิาศภัย 

พ.ศ. 2556 การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นสามัญ หุ้นกู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร
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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.



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

8

ประวัติ ความ เป็น มา

 บริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จ�ากัด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำาเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท 

ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์

โดยในปี พ.ศ. 2518 บริษัทฯ ได้ทำาการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญประกันภัย จ�ากัด”

 พ.ศ. 2523 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท

 พ.ศ. 2526 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท 

 พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท

 พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 

ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท

 พ.ศ. 2537 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิท มหาชน จำากดั ในชือ่ “บรษัิท จรญัประกนัภยั 

จ�ากัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327

 พ.ศ. 2549 บรษิทัฯ ไดร้บั “รางวลัเกยีรติยศบรษัิทประกนัวนิาศภัยท่ีมีการพัฒนาการบรหิารงานดเีดน่ 

อันดับ 3” จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 120 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 67 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท 

ชำาระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)

ลักษณะ ของ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ 

 การประกันอัคคีภัย เป็นการรับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม 

ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่ 

รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้

ทำาแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ นำ้าท่วม 

แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภัยเนื่องจากไฟฟ้า เป็นต้น 

 การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ เป็นการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ 

โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน ซึ่งจะให้ความ

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับสินค้าท่ีเอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นำาเข้าในประเทศและ 

ส่งออกต่างประเทศท่ีเกดิความเสยีหายจากภยัทางทะเล ความเสยีหายจากภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ  และยงัให้ความคุม้ครอง

พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็นต้น

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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Nature of Business  

Background

 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.

1975 :  The Company was renamed “Charan Insurance Company Limited”.

 1980 :  Its registered capital was increased from 2.0 million baht to 5.0 million baht.

 1983 : Its registered capital was increased from 5.0 million baht to 10.0 million baht.

1991 : Its registered capital was increased to 30.0 million baht.

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.

1994 :  The Company was re-registered as a public company under the name “Charan Insurance 

Public Company Limited” with registration number Bor Mor Jor 327 (PCL 327).

2006 :  Charan Insurance was named the third winner of the Non-life Insurer of Management 

Excellence Award by the Office of Insurance Commission.

2015 :  The Company increased its registered capital to 120.0 million baht consisting of 12 million 

ordinary shares of 10.0 baht each.

 Today, the Company continues to go from strength to strength into its 67th year of operations with 

authorized paid-up share capital of 120.0 million baht listed on the Stock Exchange of Thailand under 

registration number 0107537000807 (formerly Bor Mor Jor 327).

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.
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 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการรับประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่

 - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม - การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

 - การประกันภัยสำาหรับเงิน - การประกันภัยโจรกรรม 

 - การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร - การประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด 

 -  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน   

 -  การประกันภัยสิทธิการเช่า - การประกันภัยกระจก 

 -  การประกันภัยอิสรภาพ -  การประกันภัยมะเร็ง 

 -  การประกันภัยความซื่อสัตย์  -  การประกันภัยกอล์ฟ 

 -  การประกันภัยสำาหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง -  การประกันภัยสำาหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

 -  การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน -  การประกันภัยร้านทอง

 -  การประกันภัยการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ -  การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 

 -  การประกันภัยหม้อกำาเนิดไอน้ำาและถังอัดความดัน -  การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก 

 -  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

 -  การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

 -  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

 -  กรมธรรม์ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม (SME)  

 -  กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย 

 -  กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  การประกนัภยัรถยนต ์เปน็การรบัประกนัความเสีย่งภยัของการใชร้ถยนต ์โดยใหค้วามคุม้ครองการสญูหาย

และความเสียหายของตวัรถ อุปกรณ์ประจำารถถกูลกัขโมย ความสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิของผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารในรถ  

ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุ้มครองพิเศษอื่น ๆ เช่น การประกันตัวคนขับ 

ในคดีอาญา เป็นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็น 2 แบบ คือ

 - การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เพื่อความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิตและความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถ

 - การรบัประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ หมายถงึ การประกนัภยัท่ีเกดิขึน้โดยความสมคัรใจของเจา้ของรถยนต์ 

ซึ่งมิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 5 ประเภท 

ดังนี้

 ประเภท ที่ 1 : ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่ตวัรถยนตห์รอือปุกรณต์ดิประจำารถยนต ์การบาดเจ็บ

และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของบุคคลภายนอก

 ประเภท ที่ 2 : ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครองความรับผิด 

ตามกฎหมายสำาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
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 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

 -  Bail Bond Insurance - Cancer Insurance

 -  Fidelity Guarantee -  Golfers Insurance

 -  Watercraft Passenger Insurance -  Surveyors Insurance

 -  Unemployment Insurance -  Gold Shop Insurance

 -  Elderly Care Insurance -  Workmen’s Compensation Insurance

 -  Boiler and Pressure Vessel Insurance -  Machinery Breakdown Insurance

 -  Category 3 Licensed Business Liability Insurance

 -  Hazardous Substance Road Transport Liability 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.
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  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

 กลุ่มธุรกิจ มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

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

1. เบี้ยประกันภัยรับ - สุทธิ*

  1.1 เบี้ยประกันอัคคีภัย - สุทธิ 31.69 16.43 44.48 24.87 42.40 19.41

  1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล - สุทธิ 5.33 2.76 4.89 2.73 5.74 2.63

 1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต์ - สุทธิ 108.04 56.00 94.66 52.93 133.37 61.05

 1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด - สุทธิ 16.90 8.76 3.23 1.81 4.02 1.84

   รวม 161.96 83.95 147.26 82.34 185.53 84.93

2. รายได้จากการลงทุน  20.77 10.76 23.28 13.02 21.25 9.73

3. รายได้อื่น ๆ 10.20 5.29 8.29 4.64 11.67 5.34  

 รวม   192.93 100.00 178.83 100.00 218.45 100.00

* เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการส่งคืน ยกเลิก และประกันภัยต่อ 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

ในปี 2560 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัย จำานวนทั้งสิ้น 60 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่ทำาธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั 55 บริษัท และเปน็บริษัทกลางฯ ซึง่จดัตัง้ขึน้ตาม พรบ. คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำานวน 

1 บริษัท ซึ่งในจำานวน 60 บริษัท เป็นบริษัทที่ทำาธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียว จำานวน 4 บริษัท โดยภาพรวม

คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำานวนรวมทั้งสิ้น 219,607 ล้านบาท (ที่มา : สำานักงานอัตรา

เบี้ยประกันวินาศภัย)  

 

 ประเภท ที่ 3 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสำาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความ

เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 ประเภท ที่ 4 :  ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น

 ประเภท ที่ 5 : ใหค้วามคุม้ครองตอ่การสูญหายของรถยนตห์รอืไฟไหม ้รวมถงึความเสยีหายตอ่รถยนตเ์นือ่งจาก

การชนกับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำาหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บ หรือการเสียหาย

ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

โครงสร้าง ราย ได้

 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้ 

จากการลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 ดังนี้
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 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.

Revenue Structure

 The Company’s revenue is made up of two major components, i.e. premium income and investment 

income. Revenue analysis for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015 is shown below.

Market and Competitive Environment

 In 2017, there were a total of 60 companies in Thailand’s non-life insurance market. Of these, 55 

were non-life insurers and the other one was a jointly-owned company established pursuant to the Road 

Accident Victims Protection Act, B.E. 2535. Among the 60 companies, four were specialist health insurance 

providers. The non-life insurance industry generated an aggregate of 219,607 million baht in direct premiums. 

[Source: Market Analysis and Statistics Department]

  2017 2016 2015

 
Line of Business

 Bht mln (%) Bht mln (%) Bht mln (%)

1. Net written premiums* 

 1.1  Net fire premiums 31.69   16.43 44.48 24.87 42.40 19.41

 1.2  Net marine premiums 5.33 2.76 4.89 2.73 5.74 2.63

 1.3  Net automobile premiums 108.04  56.00  94.66  52.93  133.37  61.05

 1.4  Net miscellaneous premiums 16.90  8.76  3.23  1.81  4.02  1.84

   Total 161.96  83.95  147.26  82.34  185.53  84.93

2. Investment income 20.77 10.76  23.28  13.02  21.25  9.73

3. Other income 10.20  5.29  8.29  4.64  11.67  5.34

   Total 192.93  100.00  178.83  100.00  218.45  100.00

* Net of premiums returned, cancelled and ceded.
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 ประเภท การ รับ ประกัน ภัย เบี้ย ประกัน ภัย รับ โดยตรง

 ปี 2560 ปี 2559 เพิ่ม(ลด)%

อัคคี ภัย  9,839 10,111 -2.69%
ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,301 5,171 2.53%
ภัยรถยนต์  127,510 122,845 3.80%
ภัยเบ็ดเตล็ด  76,957 74,022 3.96%
 ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 25,236 24,510 2.96%
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,966 2,695 10.04%
   อุบัติเหตุส่วนบุคคล 28,757 27,404 4.94%
 สุขภาพ  9,203 8,249 11.57%
   อื่น ๆ  10,795 11,164 -3.31%

  รวม 219,607 212,149 3.52%

กลยุทธ์และการแข่งขัน

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบต่าง ๆ   

ในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์การกำากับดูแลของสากล บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญ 

กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง แล้วนำา

มาวางแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของบริษัทฯ ในระยะ 3-5 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งเป้าหมายการขยายงานของบริษัทฯ จะไม่คำานึงถึงเฉพาะผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับ

เพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินความคุ้มค่าของผลตอบแทนกับความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุน 

และผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ จึงเน้นสร้างประกันภัยนวัตกรรมใหม่และขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ 

ความต้องการของลูกค้าแต่ะละรายได้ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและเพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต  

รวมถงึหลกีเลีย่งการแขง่ขนัทางดา้นราคา โดยการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ จะทำาภายใตห้ลักธรรมาภบิาลและการบริหาร 

จัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ซ่ึงทางบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายช่องทางการจำาหน่ายให้มีความ 

หลากหลาย พัฒนาการบริการและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร รวมทั้ง พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านคอมพิวเตอร์

และมีการนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการดำาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลในการทำางาน และเพ่ือรองรบังานดา้นการรบัประกนัภัยทีจ่ะขยายตัวเพิม่ขึน้ ซึง่จะทำาให้การบรกิารมคีณุภาพ 

สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด 

รวมถึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มความต้องการได้มากยิ่งขึ้น 

  

ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย

หน่วย : ล้านบาท
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 Type of insurance Direct Premiums

 2017 2016 Increase (Decrease) %

Fire   9,839 10,111 -2.69% 
Marine and transportation 5,301 5,171  2.53%
Motor   127,510 122,845  3.80%
Miscellaneous  76,957  74,022  3.96%
 Industrial All Risks 25,236  24,510  2.96%
  Third Party Liability 2,966  2,695  10.04%
  Personal Accident 28,757  27,404  4.94%
 Health   9,203 8,249  11.57%
 Others  10,795  11,164  -3.31%
  Total 219,607    212,149     3.52% 

Direct Written Premiums by Non-Life Insurance Industry 

Unit : Million Baht

Strategy and Competition

The Company is well aware of the impact either of domestic and global economic conditions or 

changes to industry regulations as well as tougher competition to be expected with the ASEAN Economic 

Community (AEC) liberalization fully in place. We also recognize the increasing need to satisfy international 

regulatory requirements. Thus, we have placed great emphasis on efficient management by assessing our 

risk-based capital adequacy and applying the assessment results to plan our 3-5 year business and capital 

management strategies in ensuring maximum benefit to all our stakeholders. Our business expansion is 

aimed not only at the returns to be achieved, but also at weighing value against risk in each area as well 

as the long-term effects on our capital funds and the benefit to all stakeholders.

We therefore focus on expanding our business with quality, customer-oriented products while 

avoiding price competition. Our approach will include: operating under good governance and management 

principles; expanding and diversifying distribution channels; enhancing service and personnel quality; 

improving IT systems and adopting new technologies to increase work efficiency and support the growing 

business. These measures will help us ensure efficient provision of services that promptly meet customers’ 

needs and reach a wider group of consumers. 



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

16

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างย่ิง  

เนื่องจากการดำาเนินธุรกิจของทางบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ยงภัยและการบริหารความเสี่ยงโดยตรง  

ทางบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้าง 

ผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอจึงถือว่า

เป็นสิ่งสำาคัญ ในการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ  

ยงัมกีระบวนการตดิตามและทบทวนการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและยอมรบัได ้ซึง่ทางคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะเป็นผูด้แูลภาพรวมของการบรหิารความเสีย่งใหค้วามเส่ียงในแตล่ะดา้นไดร้บัการบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม 

และอยู่ในระดับที่ทางบริษัทฯ ยอมรับได้ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งปี 2560 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ด้านไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง  

และเวลาที่เกิดความเสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใช้ในการคำานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคำานวณเงินสำารอง  

และการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ อาทิเช่น ภาวะน้ำาท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย 

ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม เช่น ภัยก่อการร้าย การโจรกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่ทางบริษัทฯ รับประกันภัยได้

ปจัจยัความเสีย่งดา้นการประกนัภยัทีอ่าจมีผลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ได้แก ่ค่าสินไหมทดแทน 

เน่ืองจากคา่สินไหมทดแทนเปน็คา่ใชจ้า่ยสำาคญัท่ีบรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถงึความเส่ียงจากความไมส่มดลุ

ของสดัสว่นของผลิตภณัฑจ์ากการรบัประกนัภยั โดยเนน้การเจาะตลาดเฉพาะผลิตภัณฑบ์างประเภท เนือ่งจากจะทำาให้

รายไดแ้ละคา่สนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้ตอ้งผกูตดิกบัผลติภณัฑน์ัน้ จนอาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานและ

กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

บรษิทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งเปน็ระบบ เริม่ตัง้แตข่ัน้ตอนการรบัประกนัภยั ซึง่นโยบายการรบัประกนัภยั 

ของบริษัทฯ จะเลือกรับประกันภัยท่ีมีความเสี่ยงต่ำา โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ  

ความเสีย่งของภยัทีจ่ะรับประกนัภัย รวมถงึพจิารณาสภาพพืน้ทีท่ีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาตปิระเภทตา่ง ๆ  ดว้ย  

ซึ่งทางบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคำานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับ

ความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบริหารความเสี่ยงสำาหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง โดยจัดให้มีการประกัน

ภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกันภัยต่อ 
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Risk Management Policies

Charan insurance PCL. Highly realizes the importance of risk management because the Company’s 

business involves the risk and risk management directly. The Company strives to develop and improve the risk 

management of the company’s ongoing efficiency. In order to protect the interests of the insured person, 

the beneficiary, the claimant, and to create the steady returns for shareholders in the long term. Therefore, 

the risk management policy that is appropriate and sufficient is considered important to help reduce 

the impact from fluctuations of various risk. In addition, the Company also has a process to monitor and 

review the risk management to the appropriate and acceptable level. The Board of Directors will oversee 

the overall of risk management of which the risk in each aspect is managed appropriately and at a level 

acceptable to the Company. In 2017, has set up six risk management policies 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 as well as loss or damage 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 factors can do severe damage to life and property 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 income and claims incurred 

would be tied to those products so much so that they could impact the Company’s performance and 

future financial position.

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. These factors would be considered based on data and statistics collected 



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

18

ตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการประกันภัย 

ต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทำาให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับประกันภัยของบริษัทฯ 

ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ รัดกุม และถูกต้องตรงตาม

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

การประเมินความเสี่ยงด้านการประกันภัย บริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราความเสี่ยงรายเดือน โดยใช้ข้อมูล 

จากรายงานประจำาเดือนเพ่ือแสดงฐานะการเงินและกิจการ นอกจากน้ัน ทางคณะกรรมการรับประกันภัยของบริษัทฯ  

จะทำาการตดิตามความเสีย่งเป็นประจำาทกุไตรมาส รวมถงึมกีารคำานวณอตัราความเสยีหาย (Loss Ratio) อย่างสม่ำาเสมอ 

และในการประชุมของคณะกรรมการรับประกันภัยทุกไตรมาสจะต้องนำาอัตราความเสียหายท่ีคำานวณได้มาพิจารณา 

และทบทวนด้วยทุกครั้ง 

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการท่ีบรษิทัไมส่ามารถชำาระหนีส้นิ หรอืภาระผูกพัน

เมือ่ถงึกำาหนด เนือ่งจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ปน็เงนิสดได ้หรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิทนุไดเ้พยีงพอ หรอืสามารถ

จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การเกิดความ 

เสียหายขนาดใหญ่โดยที่ไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยที่รุนแรง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการกับภาระผูกพัน 

เม่ือถงึกำาหนดได ้เนือ่งจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ปน็เงนิสดเพือ่ชำาระได ้หรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิทนุใหมม่าใหไ้ด ้

เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลากำาหนด หรือสามารถจัดหาเงินกองทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะ 

ยอมรับได้ ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้คำานึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดำาเนินงาน เงินลงทุน 

ในหลักทรพัย ์การระดมเงินทนุจากแหล่งหน้ีสินและแหลง่ทุน ให้มคีวามสอดคล้องกบัสภาพของคา่สนิไหมทดแทนท่ีเกิดขึน้ 

และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในภาวะที่สามารถจะดำาเนินการจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

และครบถว้น รวมทัง้ความสามารถในการเรยีกเกบ็เงนิจากผูร้บัประกนัต่อ หรอืเรยีกรอ้งจากผูก้ระทำาผดิในกรณท่ีีสนิไหม

รายนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) กำาหนดขึน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารดำารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง  

(Risk Based Capital : RBC) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเงินกองทุนท่ีบริษัทฯ จะต้องดำารงไว้มีความเพียงพอกับระดับ 

ความเสี่ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสากล 

ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัยให้สูงขึ้น

การประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  

(CAR RATIO) ในรายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) โดยจะมีการวัด 
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before premiums are set appropriately according to the 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, facultative reinsurance and excess of loss reinsurance. 

Such arrangements enable the Company to minimize insurance risk and ensure a rigorous, systematic claims 

management process where claims are settled accurately according to actual loss.

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 

through consistent calculation of loss ratio which is considered and reviewed at every quarterly meeting 

of the Committee.

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 would prevent 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 through consideration of capital adequacy ratio (CAR) in the report on 

risk-based capital position which is measured every month, with a full valuation conducted twice a year. 
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เป็นประจำาทุกเดือน และมีการวัดแบบเต็มรูปแบบ (Full Valuation) ทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ จะยอมรับความเสี่ยง 

ทีร่ะดบัไมน่อ้ยกว่า 150% นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ จะมกีารตดิตามความเสีย่งเปน็ประจำาทกุเดอืน  

โดยมีการคำานวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR RATIO) เป็นประจำาทุกเดือน รวมถึงมีการประชุม 

คณะกรรมการบริหารเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

ให้เหมาะสมกับระดับเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ การขาดการกำากับดูแลและการควบคุมที่ดี โดยมี

สาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน ความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของ

บุคลากรในงานนั้น ๆ หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยส่วนมากบริษัทฯ จะพบ

ความเสี่ยงด้านนี้ ในขั้นตอนการบริหารจัดเก็บเบี้ยประกันภัย เนื่องจากบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทน 

นายหน้า ซึ่งในการรับประกันภัยผ่านช่องทางดังกล่าวน้ัน บริษัทฯ จะทำาการออกกรมธรรม์และจัดส่งให้กับตัวแทน  

นายหน้ากอ่น แลว้จงึไดเ้รยีกเกบ็คา่เบีย้ประกนัภยัตามในภายหลงั ทำาใหบ้รษิทัฯ เกดิความเสีย่งในการจดัเกบ็เบีย้ประกนัภยั 

ค้างชำาระ ท่ีอาจจะเรียกเก็บไม่ได้หากตัวแทน นายหน้าน้ันขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็น 

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำาคัญอย่างมาก

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำาระ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาแนวปฏิบัติ 

ในการเก็บเบ้ียประกันภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือความชัดเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

เพือ่รบัทราบขอ้มลูและพจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัดิงักลา่ว พรอ้มทัง้มกีารตดิตามเบีย้ประกนัภยัคา้งชำาระอยา่งสม่ำาเสมอ 

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการอย่างเข้มงวดในการติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยตามประกาศและข้อบังคับของสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยการเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยบริษัทฯ มีการ

กำาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย หากเบ้ียประกันภัยค้างชำาระจัดเก็บไม่ได้ และเกินกำาหนดระยะเวลา 

ในการเรยีกเกบ็ หนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีต่ดิตามจะดำาเนนิการตดิตามรายการทีค่า้งอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่จะเปน็ไปตามขัน้ตอน

ที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ บริษัทฯ จะพิจารณาจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จนถึงวันที่มีการ

คา้งชำาระเบีย้ประกนัภยั ซึง่จะทำาการพจิารณาเป็นประจำาทุกเดือน นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ยังได้มีกระบวนการติดตามดแูล

การดำาเนินการอย่างเข้มงวดในข้ันตอนการติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยค้างชำาระ โดยจะมีการประชุมผู้บริหารของ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำาระอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส และมีการออกหนังสือแจ้งเตือนเป็น

ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยค้างชำาระตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป
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The level of liquidity risk acceptable to the Company is a CAR of not lower than 150%. The Executive Board 

also monitors liquidity risk every month through monthly 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.

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. This kind of risk is generally found in the premiums collection 

process, since we 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 

encounter 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 between all units concerned to keep updated on and review the guidelines and to monitor 

outstanding receivables. We have exercised rigorous credit control in line with the regulations of the Office 

of Insurance Commission (OIC). With collection/periods fixed, the Company’s Collection Unit would follow 

the steps set out in the procedural rules for premium collection in closely monitoring and handling all 

overdue accounts.

The Company assesses its operational risk, on a monthly basis, 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 executives/

managers of the units concerned is held quarterly to evaluate the situation. Further, a written reminder will 

be sent to the policyholders whose account are 60 days or more overdue.
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4. ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงของความเสียหายทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาด

ของสินทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุน 

จากการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย ์รวมถงึความเสีย่งจากโอกาสทีผู่กู้ย้มืหรอืคูส่ญัญาจะไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญา 

ปัจจัยความเส่ียงด้านตลาดที่สำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผล 

มาจากภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของบริษัทฯ 

อีกส่วนหนึ่งมาจากการลงทุน จึงทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงิน

อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายการลงทุนและมีการกำาหนดสัดส่วนการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในตลาดเงินทุน

และตลาดตราสารหนี้ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง การลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ.2556 ทีไ่ดก้ำาหนดชนดิของหลกัทรพัย ์

ท่ีอนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็น 

ผูก้ำาหนดเปา้หมายและนโยบายการลงทนุอยา่งชัดเจน รวมถงึมีการวางแผนสำาหรบัรองรบัความเส่ียงจากการลงทุนอยา่ง

รอบคอบ โดยบรษิทัฯ เนน้ลงทนุในหลกัทรพัยที์ม่คีวามเส่ียงต่ำา มีความม่ันคงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม 

แนน่อน ตลอดจนหลกีเลีย่งการลงทนุในหลักทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งสงูประเภทหลกัทรพัยเ์กง็กำาไร โดยบรษิทัฯ จะกระจาย

การลงทุนให้อยู่ในรูปของเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และหน่วยลงทุน เพราะนอกจาก 

จะได้รับกำาไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล

เพิ่มอีกด้วย 

การประเมนิความเสีย่งดา้นตลาด บรษัิทฯ จะพิจารณาจากอตัราการเปลีย่นแปลงในทางลบหรอืลดลงของอตัรา

ผลตอบแทนและราคาตราสารทนุ ซ่ึงเทา่กบัเปอรเ์ซนตข์องผลตา่งของอตัราผลตอบแทนหรอืราคาตราสารทนุเดมิและใหม ่

หรือ ณ ปัจจุบัน เทียบกับอัตราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทุนเดิม นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีกระบวนการติดตาม

ดูแลความเสี่ยง โดยคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ จะทำาการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดเงินและ

ตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุน รวมถึงดำาเนินการปรับพอร์ตและการลงทุน

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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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 

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 

regular, appropriate 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 or downward 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.
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5. ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท 

รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถชำาระค่าสินไหมทดแทน 

ใหก้บับรษิทัฯ ได ้เนือ่งจากในการรบัประกนัภยัท่ีมทีนุประกนัภยัคอ่นขา้งสงูทางบรษิทัฯ มีนโยบายการกระจายความเส่ียง 

โดยการจัดทำาการประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยท้ังในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญา 

ไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระทีต่กลงกนัไว้ได ้รวมทัง้ยงัมีโอกาสทีคู่่สญัญาอาจถกูปรบัลดอนัดบัความนา่เชือ่ถอืลง ซึง่อาจ

ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายได้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ  

ซึ่งทางสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำาหนดให้มีความน่าเชื่อถือ 

ในระดบั BBB+ ขึน้ไป (S&P Rating) แตโ่ดยสว่นใหญ ่ทางบรษิทัฯ จะเลอืกพจิารณาจากรายชือ่บรษิทัประกนัวนิาศภยัตอ่

ที่มีระดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัย

อย่างสม่ำาเสมอ ส่วนบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ ซึ่งทางสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ไดก้ำาหนดใหต้อ้งมอีตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุจากรายงานการดำารงกองทุนประจำา

ไตรมาสลา่สดุกอ่นวนัประเมนิ ทีร่ะดบัขัน้ต่ำา 140% ขึน้ไป แต่บรษัิทฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชือ่บรษัิทประกนัวนิาศภยั

ต่อท่ีมีระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดำารงกองทุนประจำาไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน  

ที่ระดับขั้นต่ำา 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยการจัดต้ังเงินสำารอง 

ความเสียหายท้ังก่อนการประกันภัยต่อและหลังการประกันภัยต่อไว้ให้เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้ 

เกิดขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำาการซื้อความคุ้มครองแบบ Excess of Loss หรือความคุ้มครองเสียหายส่วนเกินกว่าจำานวน

ที่กำาหนดไว้อีกช้ันหนึ่ง รวมถึงมีการใช้บริการของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริษัทประกันภัยต่อ 

ทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องการอีกทางหนึ่งด้วย

การประเมินความเส่ียงด้านเครดิต บริษัทฯ จะพิจารณาข้อมูลจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

จากรายงานการดำารงกองทนุประจำาไตรมาสล่าสดุกอ่นวนัประเมนิ ท่ีประกาศบนหนา้เวบ็ไซต์ของแต่ละบรษิทัประกนัภยัตอ่ 

ในประเทศ และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศของสถาบันจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ S&P หรือ Moody’s นอกจากนั้น ในส่วนของกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงบริษัทฯ จะมีการ

พิจารณาและติดตามอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยต่อในประเทศเป็นประจำาทุกไตรมาส 

ส่วนบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศบริษัทฯ จะพิจารณาและติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อ 

เป็นประจำาทุกไตรมาสเช่นกัน 
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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 produce damaging effects on the Company.

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 regularly 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.
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6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการกำาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน 

และการนำาไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ การกำาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน 

แล้วนำาไปปฏบิตัไิมเ่หมาะสมหรือไมส่อดคลอ้งกบัปจัจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัจะสง่ผลกระทบต่อรายได ้ 

เงินกองทุน หรือการดำารงอยู่ของกิจการ ซึ่งหากวิเคราะห์รายได้ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา จะพบว่า บริษัทฯ ได้รับ 

เบ้ียประกันภัยจากการขยายงานผ่านช่องทางนายหน้าและตัวแทนเป็นหลัก โดยจะเห็นได้ชัดเจนในส่วนของการรับประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 76 ของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทำาให้บริษัทฯ คำานึงถึงความเสี่ยงจากการ

พึ่งพิงแหล่งงานด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลทำาให้เกิดความเสี่ยงกับรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้พยายามคัดสรรตัวแทนและนายหน้าที่มีคุณภาพให้มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะจะช่วย

ให้เกิดความสมดุลของรายได้จากทุกช่องทางให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่ง

รายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า โดยนอกจาก

จะพิจารณาจากศักยภาพด้านการขายแล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณารวมถึงสถานภาพทางการเงิน ประวัติในการประกอบ

ธุรกิจ และความสามารถในการชำาระเบี้ยประกันภัย นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการควบคุมให้ตัวแทน 

และนายหน้าจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำาประกันตามวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ กำาหนด

การประเมินความเส่ียงด้านกลยุทธ์ บริษัทฯ พิจารณาจากร้อยละของผลต่างเบ้ียประกันภัยรับสุทธิปีปัจจุบัน

กับปีก่อน หากลดลงถือว่ามีความเสี่ยงด้านนี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะมี

การประชุมเป็นประจำาทุกเดือน โดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายการตลาด เพื่อทำาการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข

นโยบายทางการตลาด ซึง่จะชว่ยลดอปุสรรคดา้นการตลาดใหน้อ้ยลง และเปน็การเพิม่ความสามารถในการขยายตลาด 

ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวของแหล่งงาน และยังช่วยให้ 

การดำาเนินงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากขึ้น

 การบริหารความเสีย่งประจำาป ี2560 ทีผ่า่นมาปรากฏวา่ บรษิทัฯ ได้มกีารปฏิบัติตามแผนการบรหิารความเสีย่ง 

ที่วางไว้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการดำาเนินงานจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 พบว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 286 ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 150  

โดยผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงทั้ง 6 ด้านนั้นมีเพียงความเสี่ยงด้านการ

ประกันภัย (Combine Ratio) ที่เกินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้เพียงเล็กน้อย โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยงและดำาเนินการแล้ว เพื่อกำากับดูแลให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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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 past year 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 76% 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. 

Risk management approach

The Company has made efforts to select and maintain an increasing number of 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 our policy to 

take account not only of their sales capability but also of their financial status, business background and 

ability to pay premiums. A control measure has also been introduced requiring all agents and brokers to 

provide collateral or guarantors within the credit limit set by the Company.

In the assessment of strategic risk, consideration is given to the difference between the current year’s 

and the previous year’s net written premiums expressed as a percentage, i.e. a percentage decrease would 

be regarded as higher strategic risk. Every month, a meeting is also held by the Executive Board - especially 

the Marketing Department executives - to review, improve and rework the Company’s marketing policies. 

Such regular policy revision will help reduce marketing difficulties and increase capacity for expanding 

customer reach as a means to mitigate the risk of business concentration and realign the operations to 

the current situation. 

The review of our risk management performance in 2017 indicates that all risk management plans 

have been duly implemented. In overall terms, our capital adequacy ratio as at 31 December 2017 was 

286% which was considered an acceptable position, i.e. higher than the criterion of 150%. Among the results 

of our plan implementation across all six areas of risk, only insurance risk or combined ratio was found to be 

slightly above the acceptable level. The Company has since taken steps to control the risk and to ensure 

that it remains within an acceptable level.
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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
  DIA International Auditing Company Limited 
  316/32 Sukhumvit 22 Road, Klongtoey Bangkok 10110
  Telephone : 0-259-5300-2
Financial Advisor :  None
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ผู้ ถือ หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจำานวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 7 เมษายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 ชื่อ - สกุล  จ�านวน หุ้น สัดส่วน การ ถือ หุ้น (%) 

 1. นายสุกิจ จรัญวาศน์ 2,096,844  17.47 
 2. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 1,078,000  8.98
 3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์   705,000 5.87
 4. นายกิตติ จรัญวาศน์   692,000 5.77
 5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)  578,600 3.99
 6. นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 538,080 4.48 
 7. นางเอลิซาเบธ์  จรัญวาศน์ 467,200 3.89        
 8. นายนิพนธ์    จรัญวาศน์   412,800 3.44
 9.  ว่าที่ร.ต.นันทชัย เหมือนพิทักษ์ 167,000 1.39
 10.  นายสิทธิชัย เกือเกียรติงาม  165,000 1.37 

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ 

หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมต่่ำากวา่รอ้ยละ 60 ของกำาไรสทุธจิากการดำาเนินงาน  

ซึ่งปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 21.58 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 

2558 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท เป็นจำานวนทั้งสิ้น 75 ล้านบาท มีรายละเอียดคือ 1.) มีมติ

จ่ายเป็นหุ้นสามัญจำานวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ้น 2.) มีมติจ่ายปันผลเป็น

เงินสดในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จำานวน 6 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลและเงินปัน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2559 อัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำานวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18  

ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจำานวนดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

 ปี 2560 2559 2558 2557 2556

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.11 2.12 3.00 1.80 0.30
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.50 2.00 12.50 1.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) 90.09 70.75 66.67 694.44 500
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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 7 April 2017, is set out below.

 Name - Surname  Number of Shares Shareholding Ratio(%) 

 1.  Mr. Sukich Charanvas 2,096,844  17.47
 2.  Mr. Vichien Srimuninnimit 1,078,000  8.98
 3.  Mr. Kittipong Charanvas   705,000 5.87
 4.  Mr. Kitti Charanvas   692,000 5.77
 5. Bangkok Insurance Public Company Limited  578,600 3.99
 6.  Mr. Yongyuth Charanvas 538,080 4.48 
 7.  Mrs. Elizabeth Charanvas 467,200 3.89  
 8.  Mr. Nibhond Charanvas  412,800 3.44
 9. Acting Sub Lt.Nanthaichai  Muanpitak  167,000 1.39
 10. Mr.Sittichai Kuakietkgam  165,000 1.37

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 2014, the Company posted a net after-tax profit of 21.58 million baht. The Annual General 

Meeting of the Shareholders held on 29 April 2015 passed a resolution to approve a dividend of 12.50 baht 

a share, totalling 75.0 million baht, with details as follows: 1) It was he rate of one new share for every one 

existing share; the bonus shares had a total value of 60.0 million baht or equal to a dividend of 10.0 baht a 

share. 2) It was also resolved that a cash dividend of 2.50 baht per share for six million shares totalling 15.0 

million baht be paid to the shareholders. Both the share dividend and the cash dividend were paid out on 

22 May 2015. However the general shareholders meeting held on 28 April 2017 resolved a cash dividend 

payment from the Company net profit year 2016 to pay the 12 million shares at Baht 1.5 per share totalling 

Baht 18 million. The Company paid such dividend on 26 May 2017.

Five-Year Comparison of Dividends Paid

 Year 2017 2016 2015 2014 2013

Net profit per share (baht) 1.11 2.12 3.00 1.80 0.30
Dividend per share (baht) 1.00 1.50 2.00 12.50 1.50
Payout ratio (%) 90.09 70.75 66.67 694.44 500
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โครงสร้างการ จัดการ 

โครงสร้าง องค์กร บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน

ส�านักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายประกันอัคคีภัย

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่าย การ เงิน และ การ ลงทุน

ฝ่าย บัญชี

ฝ่าย ธุรการ

ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ

ฝ่าย ประกัน ภัย ทาง ทะเล

และ โลจิ สติ กส์

ฝ่าย ประกัน ภัย ยาน ยนต์

ส่วนกฎหมาย

ฝ่าย ประกัน ภัย เบ็ดเตล็ด
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Management Structure 

Organization Chart of Charan Insurance Public Company Limited

BOARD OF DIRECTORS

Audit Committee Investment Committee

Office of Internal Audit

Fire Department
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Managing Director

Marketing Department
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Accounting Department
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คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 17 มกราคม 2551
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas Christian University
การอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 รุ่นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ประธานกรรมการ บมจ. จรัญประกันภัย
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารทหารไทย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายสมพล ไชยเชาวน์
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 มีนาคม 2546
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Texas ADI University
การอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น กรรมการ บมจ. นครหลวงแฟคตอริ่ง
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 กันยายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Board of Directors

Name Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya
Position Chairman
Age 66
Date of the First Appointment as a Director 17 January 2008
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Master of Business Administration Texas Christian University, 
 U.S.A.
Training Director Certification Program (DCP) 105/2008
 Thai Institute of Director (IOD)
Position in other Company Advisor, Thai Military Bank PCL.
Experience in 5 years Chairman, Charan Insurance PCL.
 Executive Vice President, Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Mr. Sompol Chaiyachow
Position Chairman of the Audit Committee and Independent Director
Age 71
Date of the First Appointment as a Director 11 March 2003
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Master of Business Administration Texas ADI
Training Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
 Thai Institute of Director (IOD)
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

Name Mrs. Poodpong Arsingsamanunta 
Position Member of the Audit Committee and Independent Director
Age 69
Date of the First Appointment as a Director 22 September 2006
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University
 Bachelor of Commercial Science, Thammasat University
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การอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่นที่ 2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. จรัญประกันภัย
 รองผูอ้ำานวยการสำานักกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บมจ. ธนาคารทหารไทย
 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำากัด
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายวรยุทธ เจริญเลิศ
ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 13 มิถุนายน 2545
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 0.0017%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburgh State University U.S.A.
การอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. จรัญประกันภัย
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขาภาคใต้ 
 บมจ. ธนาคารทหารไทย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายสุกิจ จรัญวาศน์
ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ
อายุ 72 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 มกราคม 2517
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 17.47%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : 3.89%
คุณวุฒิทางการศึกษา ปรญิญาโท วศิวโครงสรา้ง California State University at Long Beach
การอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
 รุ่นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง กรรมการผูจ้ดัการและเลขานกุารคณะกรรมการ บมจ. จรญัประกนัภยั
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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Training Director Accreditation Program (DAP) 2007
 Thai Institute of Director (IOD) 
Position in other Company None
Experience in 5 years Member of the Audit Committee and Independent Director, 
 Charan Insurance PCL.
 First Vice President, Audit Department
 Vice President of Chief Officer Executive, Thai Military Bank 
 PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Mr. Vorayuth Charoenloet
Position Member of the Audit Committee and Independent Director
Age 68
Date of the First Appointment as a Director 13 June 2002
Charan Share Ownership Individual : 0.0017%
31st December 2017 Spouse : None
Education Master of Economics, Pittsburgh State University, U.S.A.
Training Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
 Thai Institute of Director (IOD)
Position in other Company None
Experience in 5 years Member of the Audit Committee and Independent Director,
 Charan Insurance PCL.
 Executive Vice President Southern Branch Banking Region, 
 Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Mr. Sukich Charanvas
Position Managing Director and Secretary to the Board of Directors
Age 72
Date of the First Appointment as a Director 1 January 1974
Charan Share Ownership Individual : 17.47%
31st December 2017 Spouse : 3.89%
Education Master of Civil Engineering, 
 California State University at Long Beach
Training Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
 Thai Institute of Director (IOD)
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



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

38

ชื่อ-นามสกุล นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
ต�าแหน่ง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2528
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 0.83%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : 0.07%
คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตร วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
การอบรม ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่นที่ 10/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 รุ่นที่ 7/1996 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
ต�าแหน่ง กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ 44 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 พฤษภาคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 5.87%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 
 City University of Seattle, U.S.A.
การอบรม ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 รุน่ที ่14/2006 จากสถาบันพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั (IMDP)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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Name Mr. Pon Titipanichayangoon
Position Executive Director and Manager, Automobile Department
Age 68
Date of the First Appointment as a Director 1 July 1985
Charan Share Ownership Individual : 0.83%
31st December 2017 Spouse : 0.07%
Education Diploma, Bangkok Commercial College
Training Director Accreditation Program (DAP) 40/2005
 Thai Institute of Director (IOD)
 Insurance Management Development Program 7/1996, 
 Thammasat University
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

Name Mr. Kittipong Charanvas
Position Executive Director and Assistant Managing Director
Age 44
Date of the First Appointment as a Director 26 May 2010
Charan Share Ownership Individual : 5.87%
31st December 2017 Spouse : None
Education Bachelor of Science Business 
 Administration General Management
 City University of Seattle, U.S.A.
Training Insurance Management Development Program 14/2006,
 Chulalongkorn University
Position in other Company None
Experience in 5 years Executive Director and Assistant Managing Director, 
 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None
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เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติ จรัญวาศน์
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 5.77%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ 
 Whitworth University, U.S.A
 รุน่ที ่22/2016 จากสถาบันพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั (IMDP)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม ไม่มี
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย ว่องวิชญกร
ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามคำาแหง
การอบรม ไม่มี
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช
ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อายุ 64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 0.01%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 รุ่นที่ 5/1993 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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Executive And Administrative Officers

Name Mr. Kitti Charanvas
Position Assistance Marketing Manager
Age 47
Charan Share Ownership Individual : 5.77%
31st December 2017 Spouse : None
Education Bachelor of Arts Business Management, Whitworth University, 
 U.S.A
 Insurance Management Development Program 22/2016,
 Chulalongkorn University
Training None
Position in other Company None
Experience in 5 years Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Mr. Somchai Wongwichyakorn
Position Marketing Manager
Age 63
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Bachelor of Arts in Political Science, Ramkhamhaeng University
Training None
Position in other Company None
Experience in 5 years Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Miss Sudarat Wiwattanadej
Position Accounting Manager
Age 64
Charan Share Ownership Individual : 0.01%
31st December 2017 Spouse : None
Education Bachelor of Accounting, University of the Chamber of 
 Commerce
Training Insurance Management Development Program 5/1993,
 Thammasat University
Position in other Company None
Experience in 5 years Accounting Manager, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None
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ชื่อ-นามสกุล น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์
ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 0.01%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎธนบุรี
การอบรม ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 รุ่นที่ 5/1993 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา
ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
อายุ 61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปวช. วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร 
การอบรม ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 รุ่นที่ 7/1996 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล
ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปวช. วิทยาลัยพาณิชการราชดำาเนิน
การอบรม ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 รุน่ที ่11/2002 จากสถาบันพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั (IMDP)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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Name Miss Kanyawan Trisaksuriyan
Position Finance Manager
Age 62
Charan Share Ownership Individual : 0.01%
31st December 2017 Spouse : None
Education Bachelor of Business Administration, Rajabhat Institute Dhonburi
Training Insurance Management Development Program 5/1993,
 Thammasat University
Position in other Company None
Experience in 5 years Finance Manager, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Mrs. Somjai Bunditkitsada
Position Manager, Fire Department
Age 61
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Diploma, Bangkok Commercial College
Training Insurance Management Development Program 7/1996,
 Thammasat University
Position in other Company None
Experience in 5 years Manager, Fire Department, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Miss Punrada Ayucharoenkul
Position Manager, Miscellaneous Department 
Age 53
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Diploma, Ratchadamnern-Thonburi College
Training Insurance Management Development Program 11/2002,
 Chulalongkorn University
Position in other Company None
Experience in 5 years Manager, Miscellaneous Department, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None
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ชื่อ-นามสกุล นายนพดล สุวรรณการีย์กุล
ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรม ไม่มี
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข
ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
อายุ 72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : 0.03%
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
การอบรม ไม่มี
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางพรมพร ล�าดับพังค์
ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ตนเอง : ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 คู่สมรส : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป(บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การอบรม ไม่มี
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ไม่มี
ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการท�าผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



ANNUAL REPORT 2017 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

45

Name Mr. Nopadol Suwankareekul
Position Manager, Information Technology Department
Age 47
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Master of Business Administration, Sripratum University
Training None
Position in other Company None
Experience in 5 years Manager, Information Technology, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years None

Name Mr. Wisith Limcharoensuk
Position Manager, Marine Cargo and Logistics Department
Age 72
Charan Share Ownership Individual : 0.03%
31st December 2017 Spouse : None
Education Certificate of Surveyor Department, Bangkok Technical Institute
Training None
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

Name Mrs. Promporn Lamdabpang
Position Administration Manager
Age 48
Charan Share Ownership Individual : None
31st December 2017 Spouse : None
Education Bachelor of Business Administration in Accounting, 
 Chandrakasem Rajabhat University
Training 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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คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 17/01/2551

2. นายสมพล ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 11/03/2546

3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 22/09/2549

4. นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 13/06/2545

5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ  01/07/2528

6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ กรรมการ 26/05/2553

7. นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ 01/01/2517

คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ 

อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกำาหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา

สำาคัญ

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดำาเนินงานของบริษัทฯ และกำากับดูแล

ให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ 

อำานาจการบริหาร การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำาหนด

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถที่เหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

5. กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้  

เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บังคับของบรษิทั  

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบัติที่ดี 

6. พจิารณาคา่ตอบแทนสำาหรบัคณะกรรมการ และพจิารณาการจา่ยเงนิปนัผลประจำาป ีเพือ่นำาเสนอทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น 
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Board of Directors

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

 Name    Position  Appointed date  

1. Mr. Sopon  Kluaymai Na Ayudhya Chairman 17/01/2008
2. Mr. Sompol  Chaiyachow Audit Committee Chairman and 11/03/2003
    Independent Director   
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Audit Committee Member and 22/09/2006
   Independent Director
4. Mr. Vorayuth  Charoenloet Audit Committee Member and  13/06/2002

  Independent Director
5. Mr. Pon  Titipanichayangoon Director 01/07/1985
6. Mr. Kittipong  Charanvas Director  26/05/2010
7. Mr. Sukich  Charanvas Managing Director  01/01/1974
   and Secretary to the Board

TThe 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 direction of the Company as well as 
overseeing the effective and efficient implementation by the management team;

2. Consider and decide upon significant matters concerning the Company’s activities such as 
business policies and plans, management authority, acquisition or disposal of assets and any other statutory 
transactions, except where such matters or transactions require the approval of a general meeting;

3. Consider the appointments of Independent Directors and Audit Committee members or 
recommend their appointments to the general meeting for approval, by taking account of qualifications 
and disqualifications of independent directors and audit committee members prescribed by securities and 
exchange laws;

4.  Consider and endorse the nominations and appointments to the management team, of qualified 
candidates with suitable knowledge and capabilities as well as valuable experience; 

5. Oversee the appropriate system of internal controls and risk management that ensures an 
acceptable level of risks and effective achievement of objectives as well as conformity with the law, the 
Company’s standards and Articles of Association and with the best practice principles of honesty, justification 
and prudence;

6. Consider and recommend Directors’ remuneration and annual dividend payout for the approval 
by a general meeting;
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7.  กำากับดูแลให้มีการส่งเสริมการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่ม

โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงาน ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามกฏหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคบั มาตรฐานตา่ง ๆ  เกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมมีาตรการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลู  

ในการรกัษาความลบั ความนา่เชือ่ถอื และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล รวมท้ังปอ้งกนัมิให้มีการนำาขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบ  

หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผล 

กระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ของกิจการ

8.  ดแูลรบัผดิชอบใหร้ะบบการจดัทำารายงานทางการเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัตา่ง ๆ  มตทิีป่ระชมุและ

การจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงงบการเงิน รายงานประจำาปี แบบ 56-1 

สามารถสะท้อนฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดำาเนินงานให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม 

กฏเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการ 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ

บริษัท และตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้

3.  เปน็ผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าด ในกรณทีีท่ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง 

2 ฝ่ายเท่ากัน

4.  ปฏบิตัหิน้าท่ีอ่ืนใดตามทีก่ฏหมายกำาหนดไวโ้ดยเฉพาะวา่เปน็หนา้ทีข่องประธานกรรมการ ซึง่สอดคลอ้งกบั

ระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการผู้จัดการ 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำานาจในการดำาเนินงานแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอำานาจดำาเนินการ  

และมติท่ีออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอำานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ  

และในการบริหารกิจการ กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  กำาหนดเงื่อนไขในการทำางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำาสั่งหรือประกาศกำาหนดวิธีการบริหารงาน 

และการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กจิการเกีย่วกบับคุคลภายนอก ให้กรรมการผูจั้ดการและกรรมการผูม้อีำานาจลงนาม มอีำานาจกระทำาการแทน 
และผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการ
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7. Oversee the organization’s drive for innovation and technology adoption to develop capacity for 
increasing business opportunities and enhancing the operations; oversee the Company’s IT risk management 
and ensure: that there is ongoing compliance with IT-related laws, regulations and standards; that data 
security measures are in place to protect the confidentiality, reliability and availability of information and 
to safeguard against improper use of information or unauthorized modification of information; and that 
there are measures to manage incidents impacting IT system’s security in ensuring the organization’s ability 
to achieve its main goals and objectives;

8.  Oversee the objectivity and completeness of the Company’s financial reporting and disclosures 
of significant information including resolutions and minutes of general meetings, while also ensuring that all 
financial statements, annual reports, and Annual Registration Statements (Form 56-1) reflect accurately the 
Company’s financial position, financial liquidity and operating performance in a timely, adequate manner 
and in accordance with applicable regulations, standards and guidelines.

Chairman of the Board

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

1.  Convene a meeting of the Board;

2.  Chair all Board meetings and general meetings and ensure that each meeting is conducted in 
accordance with the Company’s Articles of Association and the published agenda;

3.  Have the casting vote where there is an equality of votes at a meeting of the Board;

4.  Perform any other statutory duties specifically required of a chairman of the board in line with 
the Company’s Articles of Association and good governance principles.

Managing Director

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, Articles of Associations 
and delegated authority as well as resolutions of Board meetings, while having authority over all staff and 
employees of the Company. In the management of the operations, the Managing Director is responsible 
to the Board of Directors.

2. Setting conditions of service for staff/employees as well as issuing orders and notifications 
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, if the Managing Director or the authorized Director(s) is 
an interested party or constitutes a conflict of interest with the Company in such transactions, then the 
transactions can only be conducted with the approval and resolution of a Board meeting attended only 
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ผู้มีอำานาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะกระทำาได้ต่อเมื่อ

ได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น ท้ังนี้กรรมการผู้จัดการและกรรมการ 

ผู้มีอำานาจลงนาม จะมอบอำานาจให้บุคคลใดกระทำากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

4. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ 

รวมถึงการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับ

กำาหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย 

6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำาหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้และจะมีขึ้น 

ในอนาคตด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง 

ในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่

 

กรรมการ บริหาร

องค์ประกอบของกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เจ้า หน้าที่ บริหาร

องค์ ประกอบ ของ เจ้า หน้าที่ บริหาร ประกอบ ด้วย

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1. นายกิตติ จรัญวาศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) 

2. นายสมชาย ว่องวิชญกร  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

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 ลำาดับพังค์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ 
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Executive Officers 

The Executive Officers of the Company are listed below:

 Name  Position

1. Mr. Kitti Charanvas Assistant Marketing Manager 
2. Mr. Somchai  Wongwichyakorn Marketing Manager
3. Miss Sudarat Wiwattanadej Accounting Manager
4. Miss Kanyawan  Trisaksuriyan  Finance Manager
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  Lamdabpang  Administration Manager

Executive Board 

The composition of the Executive Board 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

by Independent Directors. In this respect, the Managing Director and the signatory Directors may designate 
any person to undertake a particular task or transaction on their behalf.

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.
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คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ 

องค์ ประกอบ ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ประกอบ ด้วย

ชื่อ - สกุล  ต�าแหน่ง

1. นาย สมพล ไชย เชาวน์  ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ

2. นาย วร ยุทธ เจริญ เลิศ   กรรมการ ตรวจ สอบ

3. นาง ผุดผ่อง อา สิง สมา นันท์   กรรมการ ตรวจ สอบ

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบและต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน งบการเงิน และกระบวนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 

อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด 

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท สำานักงานสามสิบสี่ ออดิต 

จำากัด ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้แก่บริษัทฯ 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็น

อิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



ANNUAL REPORT 2017 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

53

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 completeness and objectivity of the Company’s financial reports, 
financial statements and financial disclosure process in accordance with generally accepted accounting 
standards as well as the adequacy of disclosures.

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 2017, the Company engaged Thirty-Four Audit 
Office 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;

4. To consider and recommend the appointment of external auditors, on the basis of their 
independence, 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 2017, 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;

Audit Committee

 Audit Committee are comprises as :

 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



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

54

 ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ฉ. จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

 ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร 

(Charter)

 ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3  ปี 

 กรรมการตรวจสอบ 3  ปี

 กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 

ปีที่ผ่านมา และช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำางาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะสำาหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยกำาหนดใหม้กีารประเมนิผลอยา่งนอ้ย

ปีละ 1 ครั้ง 

การประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหม้กีารประเมนิผล

การปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเปน็ประจำาทุกปี โดยใชเ้ป้าหมายและหลักเกณฑใ์นการประเมินท่ีเชือ่มโยงกบัความ

สำาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ทางบริษัทฯ ใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุงมาจากตัวอย่าง 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินผลงานของ CEO ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามความเหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมิน 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและดำาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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 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 Members :  3  years 

  All Directors are eligible for re-election at the end of their appointment. 

Board’s Self-assessment

A self-assessment is conducted collectively by the Board of Directors at least once a year. The 

evaluation allows the Board to review its own performance as well as issues and challenges arising over 

the preceding year while also helping to increase the Board’s effectiveness. 

On Board committees’ assessment, the Company has introduced self-appraisal for the committees 

of the Board, i.e. the Executive Board and the Audit Committee, to ensure conformity with the corporate 

governance guidelines which recommend a minimum of one annual appraisal.

As regards Managing Director’s assessment, the Board has ensured that performance evaluation 

of the Managing Director is conducted annually against the assessment targets and criteria that are linked 

to strategic plan achievements so as to determine appropriate remuneration and incentive package. 

All performance reviews are carried out using a form which has been adapted from the Stock 

Exchange of Thailand’s templates for board self-evaluation and CEO appraisal to suit the Company’s 

specific needs. Assessment results are also communicated to the Board of Directors for information and 

analysis purposes.
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ 

กรรมการบรษิทัฯ ซึง่การสรรหาผูท่ี้จะมาทำาหนา้ท่ีเปน็กรรมการจะพจิารณาจากทกัษะทีจ่ำาเปน็ทีย่งัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ 

บริษัทฯ รวมท้ัง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้าง 

คณะกรรมการและมีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน โดยการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระน้ัน  

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องได้รับการ

รบัรองและอนมุตัจิากทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ประจำาปขีองบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมีสทิธ ิ

ออกเสียง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่ง

อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในกรณีที่ไม่ใช่การครบวาระต้องได้รับอนุมัติ 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่

เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

กระบวนการสรรหาผู้บริหาร การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นผู้บริหารจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีความเหมาะสม และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหาร 

ทีส่ามารถจะปฏบิตัหินา้ทีแ่ละบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุเปา้หมายและวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไวไ้ด ้โดยจะดำาเนินการ 

คัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

กรรมการ อิสระ

บริษัทฯ กำาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทฯ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ที่

จะมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กำาหนดไว้
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Nomination of Directors and Executives

On director nomination process, the Board of Directors has set the policy of ensuring diversity in 
Board composition. Consideration is given to the elements still lacking on the Board such as skills, profession 
and specialization which can add to the strength and diversity of the Board. In selecting persons to be 
nominated as company directors or independent directors, the Board of Directors shall meet to consider 
the nominations before recommending them to the shareholders’ meeting for approval and appointment. 
Appointments to the Board are subject to final approval by a majority vote of the shareholders present and 
voting at the annual general meeting. The framework for appointment and election of directors is stipulated 
in the Company’s Articles of Association, as follows:

1. The number of directors of the Company shall not be less than five but shall not be more than 
fifteen. At least half of the directors must be residents of the Kingdom.

2. The directors shall be elected by a general meeting. Each shareholder shall have one vote for 
every share held. Election of directors shall be decided by a majority of votes. In the case of an equality 
of votes, the chair of the meeting shall have a casting vote.

3. At every annual general meeting, one third of the directors shall retire by rotation. A director 
retiring by rotation may then be re-elected.

4. A general meeting may by resolution remove a director before the expiration of that director’s 
period of office. Such resolution must be passed by a vote of not less than three-fourths of the shareholders 
present and entitled to vote and which represents, in aggregate, not less than half of the total number of 
shares held by the shareholders present and entitled to vote.

An appointment to fill a directorship vacancy arising other than from term of office expiry is subject 
to approval by a vote of not less than three-fourths of all the remaining Directors at a Board meeting. A 
director so appointed shall hold office only for the unexpired term of office of the director in whose place 
he/she is appointed.

Our executive nomination process ensures that the individuals selected for appointment are 
suitable, skilled and experienced in non-life insurance business to provide assurance that the new officers 
can discharge their duties and help manage the Company’s activities towards the achievement of the 
established goals and objectives. The selection and nomination are carried out in accordance with the 
Company’s human resource management rules and results are reported to the Board of Directors.

Independent Directors 

The Company’s Articles of Association stipulate that at least one-third of Board membership 
shall be independent and the Board shall comprise a minimum of three independent directors, and that 
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 
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ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 

และ / หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์

การทำางาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับทิศทางการดำาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะ

นำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ท้ังนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่ง

คนใดพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งต้ังกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนด 

ข้างต้นมาดำารงตำาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง 

เหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา  

หรอืผูมี้อำานาจควบคมุบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืของผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้ในปัจจบุนัและกอ่นไดร้บัการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะ

ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน

และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

ท่ีมีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)  

ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย ท้ังในปัจจุบันและกอ่นได้รบัการแตง่ตัง้ 

เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไมเ่ปน็กรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุน้ 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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Companies Act, securities and exchange laws and other applicable regulations. An independent director 
is a director who: is professionally qualified, specialized and experienced; and can exercise independent 
judgement on the direction of business operations in ensuring the organization’s good governance and 
improved management practices. Any nominated person who meets all such requirements shall be proposed 
to the shareholders’ meeting for appointment as company director. If an independent director stops being 
a director before completing the term of appointment, the Board of Directors may appoint a replacement 
member who meets the above requirements to fill the vacancy. A director who is appointed in this way 
shall serve the remaining term of office of the vacant directorship.

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;
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือไม่เป็น 

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจำาหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

เลขานุการ บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ

บริษัท มีขอบเขตและภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนให้กับตลาดหลักทรัพย์และ กลต.

2. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 - ทะเบียนกรรมการ 

 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 -  รายงานประจำาปีของบริษัทฯ

 -  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 -  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.  เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การ ประชุม กรรมการ

คณะกรรมการจะมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งจะต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

สำาหรับปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม 

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมสำาหรับ 

ให้คณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ ท้ังนีร้ายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการของกรรมการ

แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 
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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 / operations.

Company Secretary 

The Board of Directors resolved, on 28 August 2008, to appoint Mrs. Somporn Rasabutr as the Com-

pany Secretary to be responsible for:

1. Submitting information in regard to the Company’s Directors and Executives to the Stock Ex-

change of Thailand (SET) 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;

  -  Annual reports of the Company;

  -  Notices and minutes of shareholders’ meetings;

  -  Maintaining statements of beneficial interests made by Directors or Executives

3. Performing other tasks as assigned by the Board of Directors.

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 2017, 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.
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ราย ชื่อ คณะ กรรมการ ต�าแหน่ง

 เข้า ประชุม / ครั้ง 
เบี้ย ประชุม

 บ�าเหน็จ

   1 2 กรรมการ

1. นาย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธาน กรรมการ 5/5  80,000 180,000

2. นาย สมพล ไชย เชาวน์ ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ  6/6 120,000 120,000

   กรรมการ อิสระ 5/5  60,000 

3. นาง ผุดผ่อง อา สิง สมา นันท์  กรรมการ ตรวจ สอบ  6/6 90,000 120,000

   กรรมการ อิสระ 5/5  60,000 

4. นาย วร ยุทธ เจริญ เลิศ กรรมการ ตรวจ สอบ  6/6 90,000 120,000

   กรรมการ อิสระ 4/5  45,000 

5. นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร กรรมการ  5/5  60,000 120,000

6. นาย กิตติ พงศ์ จรัญ วาศน์ กรรมการ 5/5  60,000 120,000

7. นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์ กรรมการ ผู้ จัดการ และ    

  เลขานุการ คณะ กรรมการ 5/5  60,000 120,000

รวม  5 6 725,000 900,000

หมายเหตุ 1 หมาย ถึง การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัทฯ
 2 หมาย ถึง การ ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ

บุคลากร

จ�านวนพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ 

มีพนักงานรวมทั้งหมด จำานวน 63 คน โดยทางบริษัทฯ ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ และไม่มีข้อพิพาท 

ด้านแรงงานใด ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหค้วามสำาคญัและส่งเสรมิการพฒันาพนกังานในทกุระดบั 

และทุกสายงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการพัฒนาทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะตา่ง ๆ  ในการทำางาน เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธภิาพ

การทำางานใหส้ามารถรองรบัการเตบิโตของธรุกจิได้อย่างเป็นระบบ ทางคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงมนีโยบายในการสง่เสริม 

ให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ  ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านความรู้เฉพาะทาง ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ อาทิเช่น หลักสูตรการอบรมด้านการประกันภัย หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน 

ทางบัญชี หลักสูตรการอบรมด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ Anti-Corruption เป็นต้น  

เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ

สภาวะการแข่งขนัทางธรุกจิในรูปแบบตา่ง ๆ  ตลอดจนเปน็การสรา้งจติสำานกึ 

ให้กับพนักงาน โดยให้เคารพกฎระเบียบวินัยของบริษัทฯ เพ่ือมุ่งเน้นสู่

ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า 

โดยปี 2560 บรษัิทฯ มกีารสนบัสนนุใหพ้นกังานเขา้รบัการอบรม /  

สัมมนา จำานวนทัง้หมด 97 หลกัสตูร มพีนกังานเขา้รบัการอบรม / สมัมนา 

จำานวน 35 คน ซึง่คดิเปน็จำานวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่คนละ 13.30 ชัว่โมงต่อปี
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   No. of meetings 
   attended /  Meeting Directors’
 Name of Director Position No. of meetings allowance fees
   held
   1 2

1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman 5/5  80,000 180,000
2. Mr. Sompol Chaiyachow Audit Committee Chairman  6/6 120,000 120,000
   Independent Director 5/5  60,000 
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta  Audit Committee Member  6/6 90,000 120,000
   Independent Director 5/5  60,000 
4. Mr. Vorayuth Charoenloet Audit Committee Member  6/6 90,000 120,000
   Independent Director 4/5  45,000 
5. Mr. Pon Titipanichayangoon Director 5/5  60,000 120,000
6. Mr. Kittipong Charanvas Director 5/5  60,000 120,000
7. Mr. Sukich Charanvas Managing Director and    

  Secretary to the Board 5/5  60,000 120,000
Total  5 6 725,000 900,000

Notes: 1 refers to attendance at Board meetings
 2  refers to attendance at Audit Committee meetings

Personnel

Number of staff: As at 31 December 2017, the Company had a total of 63 staff. There has been 

no significant change in staffing level or labour dispute since the Company’s establishment. 

Staff development policy: The Board of Directors gives priority to ongoing personnel development 

by ensuring enhancement of working knowledge and skills to provide systematic support for business growth. 

It is therefore the Board’s policy to promote the opportunities for all staff to broaden their business, specialist 

and management skills as well as environmental and other fields of knowledge through such training 

programmes as insurance underwriting courses, accounting standards training, corporate governance 

courses, and anti-corruption training. The aim is to help sharpen staff’s working skills, equip them for business 

competition, promote disciplined culture and reinforce our drive for service excellence.

During 2017, we provided and supported a total of 97 training courses/seminars for 35 members of 

staff, each receiving an average of 13.30 training hours per year.
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การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำานึงถึง

ผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย

สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและหน่วยงานกำากับดูแล

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีในการกำาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  

และแผนงานประจำาปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำาหนดอำานาจ 

ดำาเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ จัดสรรทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ ติดตามและ

ประเมินผลการดำาเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด โดยบริษัท 

ให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างย่ิง เนื่องจากเป็นกลไกสำาคัญในการลดความเส่ียงทางธุรกิจ 

และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหายหรือถูกนำาไปใช้ในทางที่ผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร  

โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ 

การดำาเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยู่ในกรอบ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ซ่ึงถอืวา่เปน็

องค์ประกอบที่สำาคัญในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทำาให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ สำาหรับการให้ความเห็น

อย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายใต้หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

และกำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ลงทุน

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย พรอ้มทัง้ดแูลมใิหเ้กดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน ์นอกจากนีบ้รษัิทมีนโยบายใหป้ฏบิตัิ

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า  

คู่ค้า และพนักงานโดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นถึงหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บุคคล หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ด้วยความเสมอภาค บริษัทให้

สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญภายในบริษัท สิทธิการซื้อ ขายหรือโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นจะ

ได้รับข้อมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณา สิทธิลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น 

สิทธิในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็น

กรรมการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบัญชี มีสิทธิในการซักถาม
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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 enhancing competitiveness 
and shareholder value by taking into account the organization’s ethical business conduct, its long-term 
impact on, as well as its respect for and responsibility to shareholders, stakeholders, society, the environment, 
government agencies and regulatory bodies. 

The Board of Directors of the Company consists of qualified, experienced members who are 
committed to discharging their duties with accountability, prudence and integrity and to fulfilling statutory 
requirements, the Company’s objectives and Articles of Association as well as the resolutions of Board 
meetings and shareholders’ meetings. The Board of Directors is responsible for: determining strategies, goals 
and annual plans; overseeing the appropriateness and adequacy of risk management and internal control 
systems; setting delegated authority levels appropriate to the management team’s responsibilities; allocating 
resources and budgets; monitoring and evaluating corporate performance; and ensuring conformity of 
financial disclosures to established requirements. The Company attaches particular importance to internal 
control systems as they are a vital mechanism for mitigating business risks, safeguarding its property 
against loss or misuse and for preventing fraud and misconduct within the organization. The Board and 
the Management perform their duties carefully and exercise rigorous controls to ensure compliance of the 
operations with applicable statutory provisions and regulatory frameworks. 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 management flexibility for providing unbiased opinions on the Company’s 
financial reporting and internal control systems.

The Company has adhered to the Corporate Governance Code under the guidelines of the Stock 
Exchange of Thailand and 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 policy to ensure equitable treatment 
of all 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 or minority, individual or 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 put forward agenda items and questions prior to a general meeting; to nominate individuals 
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ขอ้สงสยั เสนอความคดิเหน็ และสทิธใินการรบัเงนิปนัผล บรษิทัไดม้กีารเปดิเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษัท  

ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกำาหนดอยู่แล้วในข้อบังคับของบริษัท 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำาเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นการ

ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและทันต่อ

เหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุม

ในวันและเวลาทำาการ ณ โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีการคมนาคมสะดวกและง่าย 

ตอ่การเดนิทางของผูถ้อืหุน้ พรอ้มท้ังจดัใหม้บุีคลากรและเทคโนโลยอียา่งเพยีงพอ เพือ่อำานวยความสะดวกสำาหรบัขัน้ตอน 

การตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์สำาหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม ขั้นตอน วาระการประชุม วัตถุประสงค์

และเหตุผลของแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและชัดเจน  

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 

1 เดือน ไว้ในเว็ปไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางโทรสาร หรือทาง E-mail ของเลขานุการบริษัท โดยจะแจ้งผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่ง 

พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

6. ในการดำาเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อน

เริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ

ในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ 

โดยประธานท่ีประชุมจะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่มวาระการประชุม 

ในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงาน 

การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

7. กรรมการทุกคน ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้อง ควรเข้าร่วมประชุม  

หากไม่ติดภาระกิจสำาคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมบันทึกประเด็นการซักถามและ

ข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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as directors; to attend general 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. Details of the 

above, which represent the rights of shareholders already governed legally under the Company’s Articles 

of Association, are available on the corporate website.

In addition to the above basic statutory rights, the Company has maintained various practices to 

promote and facilitate the exercise of rights by all shareholders, as follows: 

1.  Providing, via the Stock Exchange of Thailand and the corporate website, all important Company-
related information useful to the shareholders in a clear and timely manner.

2.  Facilitating, as much as possible, all shareholders’ exercise of rights to attend and vote at general 
meetings by: holding every general meeting on a business day and during business hours at a hotel located 
in an easily accessible Greater Bangkok area; ensuring sufficient staff and technologies to facilitate attendee 
document checking at registration; and providing revenue stamps for shareholders attending by proxy.

3.  Ensuring that all shareholders receive clear and complete information on the date, time, venue, 
procedures 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. The Company arranges to have all such 
details posted on its website at least one month before sending out a printed version of the documents. 

4.  Inviting shareholders to send questions relating to agenda items to the Board at least ten days 
prior to the meeting, either via the corporate website, by fax or via the email of the Company Secretary. 
The invitation is communicated to the shareholders, along with the notice of annual general meeting, 
through the Stock Exchange of Thailand’s publicity channels.

5.  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.

6. In conducting each general meeting, the Company ensures that equal opportunities are offered 
to all shareholders. Before the meeting starts, the Chairperson of the meeting shall 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 Chairperson conducts the meeting according to the order of business, while 
keeping to the policy of never adding any extra items to the agenda without notifying the shareholders in 
advance. The Directors and executive officers concerned are present at each general meeting to answer 
questions/queries. Significant issues and views raised are recorded in the minutes of the meeting to allow 
scrutiny by shareholders.

7. All Directors, chairman of every committee of the Board and all senior executives concerned are 
expected to attend every general meeting, unless they have some prior important commitment, in order 
to respond to shareholders’ questions and hear their views. All important questions and comments raised 
are recorded in the minutes of the meeting for scrutiny by shareholders.
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8. ในวาระการประชมุเพือ่เลือกตัง้กรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ

ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้แทนท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำาหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดูแลรักษา 

ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

 9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผล 

ของการประชุมและสามารถตรวจสอบได้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะคำานึงถึงความสะดวก 

ของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมขอ้มูลประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ  ให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหนา้

กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 14 วัน โดยในแต่ละวาระมคีวามเห็นของคณะกรรมการประกอบ เอกสารหรอืหลักฐาน 

ทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งนำามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุ ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ แบบหนังสอื

มอบฉันทะพร้อมคำาชี้แจงในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่สำาคัญ อาทิเช่น ประวัติกรรมการ

แต่ละคนสำาหรับการพิจารณาวาระการ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึงประวัติของกรรมการ

อิสระท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น และมีการบันทึก 

การประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทมีหลักปฏิบัติที่จะดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่กำาหนดโดยหน่วยงานราชการที่กำากับดูแล ซึ่งกำาหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในไม่เกิน 4 

เดอืนนบัแตว่นัสิน้รอบบญัชขีองบรษิทั ในการจดัประชมุผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ บรษัิทจะคำานงึถงึสิทธขิองผูถ้อืหุ้นอย่างเทา่เทยีม

กันทุกรายและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า พนักงาน 

และผู้บริหารของบริษัท คู่แข่ง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการที่จะได้รับ 

ผลตอบแทนอยา่งเปน็ธรรม โดยบริษัทมุง่มัน่ในการดำาเนินธรุกจิเพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแกผู้่ถอืหุน้ดว้ยผลตอบแทน 

ทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง และมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลทีข่ึน้อยูก่บัผลประกอบการ รวมท้ังมกีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูต้อง 

ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้ 
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8. 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 suitable and qualified persons to represent 
them in protecting their rights, thus ensuring genuine and diverse representation of the shareholders.made 
are recorded in the minutes of the meeting for scrutiny by shareholders.

9.  After the meeting, the Company shall have the minutes fully and accurately published and 
posted on its website within 14 days of the meeting for the information and scrutiny of the shareholders. 

Section 2 : Equitable Treatment of Shareholders

Shareholders’ Meeting

The Board has always pursued the policy of equitable treatment for all shareholders. In organizing 
any general meeting, primary consideration is given to our shareholders’ convenience. A notice of meeting 
along with supplementary information and documents relating to the agenda is sent to the shareholders 
at least fourteen days prior to the date of the meeting. These include: opinion of the Board for each item 
on the agenda; details of identification requirements and attendance procedures; articles of association 
relating to the agenda; forms of proxy with voting indication and specific instructions; and other important 
information such as biographical details of individual directors/persons standing for re-election or election, 
biographical details 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.

The Board of Directors ensures adherence to the standards required by law and regulating bodies 
for the organization and conduct of general meetings. 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 Board gives full consideration to the rights of every shareholder 
who has one vote for every share held.

Section 3: Role of Stakeholders

We respect the rights of all stakeholders of the Company, i.e. customers, members of the staff and 
the Management, competitors, business partners, shareholders, and society. The Company has always 
complied with applicable laws and regulations in ensuring that 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. Our investors 
can also be assured of our high-quality and transparent disclosure of complete, reliable information.
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- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานโดยเสนอ 

กรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมและการบริการที่ดีตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า  

พร้อมท้ังให้ความคุ้มครองท่ีเหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว  

และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสียหายตามเงื่อนไขที่กำาหนดในกรมธรรม์ 

- พนักงาน : บริษัทมีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำานึงถึง 

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเป็นสำาคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพ

ประจำาปี สวัสดิการเงินกู้ยืมทั่วไป / ที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน เงินชดเชย

กรณเีกษียณอาย ุอกีทัง้มกีารกำาหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบรหิารงานบุคคลตามหลักเกณฑท่ี์กำาหนดในกฎหมายแรงงาน 

การอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้ารวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะ 

การทำางานในด้านอื่น ๆ 

- คู่ค้า : บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจคู่ค้าโดยให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและโปร่งใส  

โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำาหนดระเบียบในการ จัดหาและดำาเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน 

ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า และไม่ทำาธุรกิจกับคู่ค่าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิด 

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลคู่ค้า  

เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

- คูแ่ขง่ : บรษิทัปฏบัิตติามกรอบการแขง่ขนัทีด่ ีโปรง่ใส ไมส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ปน็ธรรม 

มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

- เจ้าหนี้ : เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นรายการอันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติ เป็นหนี้ที่ไม่มีภาระ

ดอกเบี้ย เกิดจากความคล่องตัวในการทำาธุรกิจ ไม่ได้เกิดจากการกู้ยืม มีลักษณะการรวบรวมแบบจดบันทึกมีการชำาระ

ตามรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ โดยถือความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเป็นหลักปฏิบัติ 

- ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริญให้สังคม รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านกิจกรรม CSR

- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจะป้องกัน และดูแลให้ม่ันใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด 

ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้น้ำา การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนการดูแลและฟื้นฟู 

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ

- ภาครัฐ : บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมายและดำารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน

กำากับดูแลบริษัท โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน

กำากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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- Customers : The Company has a duty of care to all customers by conforming to laws and standards, 
offering quality service and insurance policies to serve their needs, protecting customer confidentiality and 
providing appropriate and reasonably-priced protection. We also ensure that claim payments are fairly 
and promptly made for any loss or damage incurred under the terms of the insurance policy.

- Employees : The Company treats all staff with fairness and respect for human rights. The safety 
and welfare of all employees is always our chief concern. We provide employee benefits such as medical 
care, annual check-up, general and housing loans, provident fund, retirement severance payment, etc. 
Company rules concerning personnel management have also been established in line with the provisions 
of the labour law. Training opportunities are offered to the staff to promote their advancement and 
development of job-related or other skills.

- Business partners : We conduct business with all partners within an honest, transparent competitive 
framework by: honouring the commercial terms and agreements/contracts which are fair to the partners; 
notifying the partners to find a solution together whenever unable to meet the agreed conditions; avoiding all 
possibilities of conflict of interest; setting down clear rules concerning establishment of business partnerships; 
not soliciting or accepting any monies or gains from business partners; not having any dealings which are 
in breach of human rights or intellectual property rights or involved in illegal behaviours; and assessing 
partners against established requirements so as to develop sustainable mutual partnerships.

- Competitors : The Company adheres to the principles of fair and transparent competition and 
avoids unfairly gaining a competitive advantage. We only compete on service quality and efficiency for 
the maximum benefit of our customers. 

-  Creditors : refer to trade creditors which represent transactions in the normal course of business. 
Such interest-free credit arises out of flexible business arrangement and not from borrowing. Transactions 
are charged to/recorded in a trade credit account which is settled regularly as per agreed terms based 
on trust and confidence. 

- Social responsibility : The Company fulfils its duty of a good corporate citizen by supporting those 
activities that contribute to the nation and social advancement. We also place emphasis on company-
wide energy-saving and environmental conservation efforts as well as on the allocation of a budget for 
CSR programmes. 

- Environmental responsibility : We ensure that our activities produce or have no negative effects 
on the environment. Our environmental protection responsibility includes economical use of water, recycling 
of resources, and restoration of biodiversity impacted by the business operations.

- Public sector : The Company seeks to operate within the law and maintain good relationships 

with regulating agencies through open liaison and communication and ready cooperation with regulators’ 

requests with a view to demonstrating the organization’s transparency and promoting mutual confidence. 



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

72

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทตระหนักว่าการทุจริตคอรัปชั่น

เป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็นการกระทำาท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ  

อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม บริษัทมี

การกำาหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้อง

ยึดถือและนำาไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำาหนดนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชั่น ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดำาเนินการ ใช้อำานาจหน้าท่ีให้การสนับสนุน  

หรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใด 

อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทยังจัดให้มีการติดตามและ 

สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นประจำา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ 

ข้อกำาหนดในการดำาเนินการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

ทัง้นีห้ากมกีารฝา่ฝนืกระทำาการใด ๆ  อันเปน็การสนบัสนุน ชว่ยเหลอื หรอืใหค้วามรว่มมอืกบัการคอรร์ปัชัน่จะไดร้บัการ

พจิารณาโทษตามระเบยีบของบริษัท โดยทางบรษิทัไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางสำาหรบัพนกังานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถแจง้

เบาะแสการกระทำาที่น่าสงสัย ซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็น

ความลับ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำาเป็น โดยจะคำานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป็นสำาคัญ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน

ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิด

เผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ  

โดยช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กำาหนดไว้ ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปน็ผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงาน

ทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน ดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน

ทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ สอบทานให้บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

พร้อมพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง  

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในหรอืหนว่ยงานอืน่ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน พจิารณา

คัดเลือกเสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 



ANNUAL REPORT 2017 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

73

Anti-Corruption Policy

With fair and transparent conduct of business being our priority, we realize 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 adopted an anti-corruption policy to be strictly followed and complied 
with by our Directors, executive officers, staff members and all parties concerned.

In complying with applicable laws and standards, the Board of Directors has formulated an anti-
corruption policy which prohibits all Directors, executives and employees from engaging in, accepting 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 shall be 
subject to 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 information of the whistle-blowers or informers and the persons 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.

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) and the Annual Report (Form 56-2) as well as 
through the corporate 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 financial statements of the Company, through the Audit 
Committee’s function of: reviewing the objectivity and completeness of financial reports; ensuring the quality 
and conformity of financial reporting process with generally accepted accounting standards as well as 
adequate, transparent disclosure of significant information of the Company; reviewing the appropriateness 
of internal controls and internal audit systems and their compliance with applicable laws and standards; 
considering the independence of the internal audit unit as well as recommending the appointment, transfer 
or termination of the head of internal audit or the head of any unit responsible for internal audit; selecting 
and recommending independent persons for appointment as external auditors and recommending approval 
for their fees; considering related-party and conflict-of-interest transactions to provide assurance that the 
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พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฏหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง รายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชนส์งูสดุต่อกจิการ รวมทัง้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และนำาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงิน

ดังกล่าวจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

ทีส่ำาคญั ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ และไมใ่ช่ข้อมูลทางการเงิน ดำาเนนิการบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้นและสม่ำาเสมอ  

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน

ตามขอ้กำาหนดของสำานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างถกูต้อง ครบถว้น ทันเวลา และโปรง่ใสผ่านชอ่งทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผย 

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ  

โดยช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กำาหนดไว้ ดังนี้

การรายงานการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหุ้น 

ของบริษัทฯ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่อาจ 

เกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

คณะ กรรมการ บริษัทฯ

 ราย ชื่อ  ต�าแหน่ง จ�านวน หุ้น จ�านวน หุ้น เปลี่ยนแปลง

   ณ 7.4.2560 ณ 7.4.2559 (%)

1. นาย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธาน กรรมการ - - -

2. นาย สมพล ไชย เชาวน์ กรรมการ อิสระ - - -

3. นาย วร ยุทธ เจริญ เลิศ  กรรมการ อิสระ 200 200 -

4. นาง ผุดผ่อง อา สิง สมา นันท์ กรรมการ อิสระ - - -

5. นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์ กรรมการ 2,096,844 1,722,644 21.72

6. นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร กรรมการ 100,000  100,000 -

7. นาย กิตติ พงศ์ จรัญ วาศน์ กรรมการ 705,000  696,200 1.26
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transactions comply with applicable laws and that they are justified and carried out in the best interests 
of the Company; meeting with external auditors without the participation of the management team, and 
presenting the financial reports to the Board on a quarterly basis. The Board has accountability for the 
financial statements and financial information published in the annual report. The said statements have 
been prepared in accordance with recognized accounting standards and have been duly audited by the 
Company’s external 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.

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) and the Annual Report (Form 56-2) as well as 
through the corporate website, so that our shareholders and all parties concerned can have equal access 
to reliable information. Our channels of information disclosure encompass the following:

Declaration of Shareholdings

The Company stipulates 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

   No. of No. of Change

 Name  Position shares held shares held  (%)

   at 7.4.2017 at 7.4.2016 

1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman - - -

2. Mr. Sompol Chaiyachow Independent Director - - -

3. Mr. Vorayuth Charoenloet  Independent Director 200 200 -

4. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Independent Director - - -

5. Mr. Sukich Charanvas Director 2,096,844 1,722,644 21.72

6. Mr. Pon Titipanichayangoon Director 100,000  100,000 -

7. Mr. Kittipong Charanvas Director 705,000  696,200 1.26
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เจ้า หน้าที่ บริหาร

 ราย ชื่อ  ต�าแหน่ง จ�านวน หุ้น จ�านวน หุ้น เปลี่ยนแปลง

   ณ 7.4.2560 ณ 7.4.2559 (%)

1. นาย กิตติ จรัญ วาศน์  ผู้ ช่วย กรรมการผู้ จัดการ  692,000 692,000 -

 ( ฝ่าย การ ตลาด)

2. นาย สมชาย ว่อง วิชญ กร ผู้ จัดการ ฝ่าย การ ตลาด - - -

3. นาย วิ สิทธิ์ ลิ้ม เจริญสุข ผู้ จัดการ ฝ่าย ทาง ทะเล และ ลอ จิ สติ กส์  4,000 4,000 -

4. น.ส.สุดา รัตน์ วิ วรรธนะ เดช ผู้ จัดการ ฝ่าย บัญชี 1,000 1,000 

5. น.ส.กัญ ญ วรรณ ไตร ศักดิ์ สุ ริ ยันต์ ผู้ จัดการ ฝ่าย การ เงิน 1,000 1,000 -

6. นาง สมใจ บัณฑิต กฤษ ดา ผู้ จัดการ ฝ่าย อัคคี ภัย - - -

7. น.ส.ปุณ รดา อายุ เจริญ กูล ผู้ จัดการ ฝ่าย เบ็ดเตล็ด - - -

8. นาย นพ ดล สุวรรณ กา รีย์ กุล ผู้ จัดการ ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ - - -

9. นาง พรม พร ลำา ดับ พัง ค์ ผู้ จัดการ ฝ่าย ธุรการ - - -

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องถูกต้องครบถ้วน 

และโปร่งใส ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงินและข้อมูลทั่วไป เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดจะส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามท่ีหน่วยงานท่ีควบคุม

กำากับดูแลธุรกิจของบริษัทกำาหนด ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือทำา

หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯ รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผู้ถือหุ้น 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ตลอดจนนกัวเิคราะหภ์าครฐัท่ีเกีย่วขอ้ง ท้ังนีห้ากนกัลงทุนและผู้เกีย่วขอ้งมข้ีอสงสยัและต้องการสอบถาม

ข้อมูล สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูลได้ที่ 

l คุณสม พร รษ บุตร 

 โทรศัพท์: 0-2276-1024 ต่อ 207 

 E-mail: charanins@charaninsurance.co.th, somporn@charaninsurance.co.th 

นโยบายการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีนโยบายการร้องเรียน เน่ืองจากการร้องเรียนจะช่วยสะท้อนให้บริษัทฯ  

ทราบถงึความผิดปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ในบรษัิทฯ และเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสใ่นการดำาเนนิงาน โดยทางคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้สำาหรับผู้ร้องเรียน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดจาก 

ความอ่อนแอของการกำากับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงินท่ีผิดปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกำาหนด 

การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูล

หรือข้อร้องเรียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
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Executive Officers
   No. of No. of Change
 Name  Position shares held shares held  (%)
   at 7.4.2016 at 8.4.2015 
1. Mr. Kitti Charanvas Assistant Managing Director 692,000 692,000 -
 (Marketing)
2. Mr. Somchai Wongwichayakorn Marketing Manager - - -
3. Mr. Wisith Limcharoensuk Manager, Marine Cargo and  4,000 4,000 -
 Logistics Department 
4. Miss Sudarat Wiwattanadej Accounting Manager 1,000 1,000 
5. Miss Kanyawan Trisaksuriyan Finance Manager 1,000 1,000 -
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 Lamdabpang Administration Manager - - -

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. 

l Mrs. Somporn Rasabutr
  Telephone: 0-2276-1024 ext. 207 
  E-mail: charanins@charaninsurance.co.th, somporn@charaninsurance.co.th 

Complaints Policy

The Board of Directors supports the adoption 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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l จดหมาย : ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษัท

  บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำากัด (มหาชน)

  408/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวง สามเสน นอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

l E-mail : somporn@charaninsurance.co.th

l Website : www.charaninsurance.com

โดยทางเลขานุการบริษทั จะเปน็ผูร้บัผดิชอบในการสรปุประเดน็ตา่ง ๆ  และนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อทำาการสอบสวน ก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบต่อไป ซึ่งข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จะได้รับความคุ้มครองและเป็นความลับทั้งหมด  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กรที่ต้องกำากับดูแลให้องค์กรมี

การบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่จะครอบคลมุถงึการกำาหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย กำาหนดกลยุทธ ์นโยบายการดำาเนนิงาน 

ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสำาคญั เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงาน

ผลการดำาเนินงาน และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่ดี 

โดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสีย และคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย 

การเปลี่ยนแปลง 

การดำาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการมีบทบาทสำาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น

ในจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บังคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ และระมดัระวงั 

รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วยรวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตาม

แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดโครงสร้างการจดัการ โดยการแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัฯ 

กับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้อเรื่อง “โครงสร้าง

การจัดการ”  

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบาย 

และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยมีการกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในกรณีท่ีจำาเป็น 
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l  By letter to : Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Executive Board/ 
   Company Secretary
  Charan Insurance Public Company Limited
  408/1 Rachadapisek Road, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310
l E-mail : somporn@charaninsurance.co.th
l 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

The Board of Directors recognizes its role and responsibility, as leader of the organization, for ensuring 
good corporate governance and management which includes setting corporate goals and objectives, 
operating strategies and policies, allocating core resources for the achievement of goals and objectives, 
monitoring and evaluating operating performance as well as overseeing performance reporting. It is also the 
duty of the Board to create sustainable value for the Company in achieving improved competitiveness and 
results, while giving primary consideration to ethical business conduct, responsibility towards all shareholders 
and stakeholders and respect for their rights, the operations’ social and environmental impact, as well as 
the organization’s resilience under changing conditions. 

As for the Company’s operations, the Board of Directors plays a key role in creating and promoting 
a corporate culture of ethical and exemplary behaviours. The Board ensures that Directors and executive 
officers perform their duties responsibly in accordance with the law, the objectives and Articles of Association 
of the Company as well as the shareholders’ resolutions with honesty and prudence in protecting the 
interests of all shareholders and stakeholders. The Board is also responsible for determining and approving 
corporate vision, strategies, goals, business and financial plans and for ensuring 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. The scope of their authority and responsibilities are defined 
in detail under the “Organization Structure” section.

Conflict of Interests

Recognizing the importance of conflict of interest prevention, the Board of Directors has set down 
policies and guidelines as follows.

-  The Board exercises careful control over transactions of possible conflict of interests by formulating, 
in writing, approval policy and procedures for related party transactions. Where it is necessary and in the 
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ต้องทำารายการที่เกี่ยวโยงกันเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการได้กำาหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

โดยจะต้องมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก รวมถึงกรรมการหรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสีย 

ในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงหมายรวมถึง 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการ

นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน 

เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนบริษัทที่กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  

แต่ละคนจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

- กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง  

ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

- กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ สามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขัน

กบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ กอ่นไปดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ  

และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วย รวมถึง

เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำากับ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างการจัดการ โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ 

กับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้อ “โครงสร้าง

การจัดการ” 
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Company’s best interests to carry out a related party transactions, the Board requires that there must be 
strict compliance with the related party transaction disclosure rules and procedures prescribed by law or 
by regulating agencies. Prices as well as terms and conditions must be specified as if the transaction was 
conducted with an external party. Any director, executive or staff member who is an interested party to 
the transaction must not be involved in the approval process.

- The Board has instituted policies and rules to prevent the use of inside information for personal 
gain by directors, executives 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.

Multiple Directorships

The Board of Directors has defined a policy concerning the number of other directorships held by 
members of the Board and the Managing Director as follows.

-  Each member of the Board may hold up to three directorships in other listed companies. This 
limit is in line with the restriction imposed by the Stock Exchange of Thailand.

-  The Managing Director may hold up to three directorships in other companies, provided that 
such positions do not obstruct the performance of his duties as managing director of the Company and 
that none of such undertakings engage in business of the same nature as or in competition with that of the 
Company. The Managing Director may not take up any directorship in other company without the prior 
agreement of the Board.

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.
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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ 

ได้กำาหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำาขึ้นเป็นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

เพื่อเป็นกรอบในการดำาเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ รวมถึงเป็นมาตรฐานในการ

ปฏบิตังิาน และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ทีีท่างบรษิทัฯ มุง่หวงั จึงเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน

ทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ พร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด ผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน

และอาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำานั้นผิดกฎหมาย โดยข้อพึงปฏิบัติที่บริษัทฯ กำาหนดขึ้นทั้งหมดนี้  

ไม่อาจครอบคลุมในทุกเร่ืองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พนักงานอาจจะเผชิญกับกรณีหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  

และหากพนักงานเกิดความไม่แน่ใจว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม พนักงานควรปรึกษาหรือขอคำา

ชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

ทัง้นี ้เพือ่ใหบ้รษิทัฯ บรรลเุปา้หมายทางธรุกจิควบคูไ่ปกบัการรักษาไวซ้ึง่จรยิธรรม จึงใหม้กีารติดตามการปฏิบติั

ตามคูมื่อจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิเปน็ประจำาทกุป ีซึง่การปฏบิตังิานทีย่ดึแนวทางตามคูม่อืจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุก ๆ  ฝ่าย ตลอดจนเป็นการ

ผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงในระยะยาว  

 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บรษิทัฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมใ่หบ้คุคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดมอีำานาจในการตดัสินใจแตเ่พยีง

บุคคลเดียว หรือกลุ่มคนเดียว เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุล

ที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 7 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3  ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1  ท่าน

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  3  ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ) 

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

บรษิทัฯ มกีารแบง่แยกอำานาจหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบในการกำาหนดนโยบายการกำากับดแูล และการบรหิารงาน 

ประจำาออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการบริหารและกรรมการ

ผู้จัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้นำาและมีส่วนสำาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาและกำาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ รวมถึงเป็นผู้นำา 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหด้ำาเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล โดยจะสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคน

มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั้งน้ีประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่วมบริหารงานประจำา แต่จะให้การสนับสนุนและคำาแนะนำาในการดำาเนินธุรกิจ 
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Business Ethics 

 The Company is committed to developing its business with honesty, transparency 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 business 

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. Failure to comply 

with the Code will result in disciplinary enquiry and action which may entail termination of employment 

and may lead to legal action if the breach in question is against the law. As the aforesaid code of best 

practice may not cover all matters or aspects, any members of staff uncertain how to behave properly in 

an unexpected situation are advised to consult or seek guidance from their line managers. 

To enable the Company to achieve its business objectives while also upholding its ethical values, 

compliance with the Code is thus monitored on a yearly basis. 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: 

- 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 
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ของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการ ในขณะท่ีกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ  

ภายใต้กรอบอำานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแกค่ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

และโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ  

และเทียบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัอืน่ในกลุม่ธรุกจิทีใ่กล้เคยีงกนั โดยจะนำาเสนอจำานวนคา่ตอบแทน

ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนสำาหรบั

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณาจาก 

ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ อตัราการเตบิโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงนิเฟ้อ รวมถงึผลการปฏิบติังาน

ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน กลยุทธ์

ประจำาปีของบริษัทฯ โดยจะนำาเสนอจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 l ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี เพ่ือนำาผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จัดการในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส 

 l ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ระดบัสูงเป็นรายบคุคลเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่นำาผลการประเมนิดงักลา่วมาประกอบการพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของ

ผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส

การ ประชุม คณะ กรรมการ

บริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจำาเป็น โดยมีการกำาหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีการนำาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ล่วงหนา้กอ่นการประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มเีวลาศกึษาขอ้มลูในเรือ่งต่าง ๆ  อย่างเพียงพออย่างนอ้ย 7 วัน  

เว้นแต่กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด และกำาหนดจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ในส่วนของ 

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียด

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ
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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 Board of Directors has set policies on appropriate remuneration of Directors and Executive 

Officers of the Company as follows:

-  Directors’ remuneration : The Board has transparently determined Directors’ remuneration by 

taking into consideration commensurability with Directors’ responsibilities and comparability to industry norms 

before recommending appropriate level of remuneration for approval by the shareholders’ meeting.

-  Executives’ remuneration : The Board has set clearly defined policy and criteria for appropriate 

remuneration of the Managing Director and executive officers. The criteria take into account the Company’s 

financial results, gross domestic product growth rate, inflation rate, and the individual members’ performance 

against their respective goals in relation to corporate vision, mission and annual strategic plans. Appropriate 

remuneration for executives is recommended for approval by the Board of Directors.

 l  Managing Director’s remuneration : The performance of the Managing Director is evaluated 

annually by the Board so that assessment results can be used as the basis for determining the Managing 

Director’s remuneration in the form of salary and bonus.

 l Senior executives’ remuneration : The Managing Director reviews, on an annual basis, the 

performance of senior executives individually so as to use the appraisal results as the basis for setting their 

remuneration in the form of salaries and bonuses.

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 its members, and a vote at a Board meeting shall require a quorum of two-thirds of the total number 

of Directors. During the consideration of items of business, the Chairman, who chairs the meeting, would 

allow all Directors to express their views independently. Senior executives may also join the discussion of 

certain items to provide additional useful information, as the relevant party, and to be directly advised of 

any new policies so that they can be implemented promptly and efficiently.
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สำาหรับปี 2560 กรรมการมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์

อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบได้

คณะ อนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา 

ด้านการลงทุน เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้  

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ 

และหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาตัดสินใจ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในดา้นการสง่เสรมิพฒันาความรูใ้หแ้กค่ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดใ้ห้ 

ความสำาคัญต่อการเข้าร่วมอบรม / สัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจการ  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงทางกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Directors 

Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา ดังนี้

- ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2560 สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2560 สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2560 สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 รายชื่อคณะกรรมการ หลักสูตรการอบรม/สัมมนา 

 1. คุณผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ 

  กรรมการตรวจสอบและ

  กรรมการอิสระ

 2. คุณสุกิจ จรัญวาศน์

  กรรมการผู้จัดการ

 3. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

  กรรมการบริหาร
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- Insurance CEO Forum 2017, organized by the Office of Insurance 

Commission

- Insurance CEO Forum 2017, organized by the Office of Insurance 

Commission 

- Insurance CEO Forum 2017, organized by the Office of Insurance 

Commission

 Name of Director Training / Seminar

 1. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta

   Audit Committee Member

   and Independent Director

 2. Mr. Sukich Charanvas

  Managing Director

 3. Mr. Pon Titipanichayangoon

  Executive Director

In 2017, a total of five meetings of the Board 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.

Board Committees

The Board of Directors has established three committees of the Board, i.e. the Executive Board, 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 industry peers, the Company’s results as well as the 
responsibilities delegated before recommendations of appropriate remuneration are made to the Board 
for consideration and endorsement.

Director and Executive Development  

All our Directors and Executive Officers make training and development a priority by attending 

training programmes and seminars beneficial to the performance of their duties, or taking part in those 

activities which allow them to gain different areas of 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).

In 2017, the Company supported the participation of the Directors in training and development 

events as follows.
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 รายชื่อคณะกรรมการ หลักสูตรการอบรม/สัมมนา 

 4.  นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

  กรรมการบริหารและ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

- สัมมนา “CEO Lunce Talk” 2017 สมาคมประกันวินาศภัย
- สัมมนา “Future of Insurance 2020 and Beyond” สมาคมประกันวินาศภัย
- ประชุมสาระสำาคัญประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงือ่นไขหรอืเง่ือนเวลาการขอผอ่นผันและการผอ่นผันให้มีบุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติ
ไทยถอืหุน้ไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ 49 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงและจำาหนา่ย
ได้แล้วทั้งหมด สำานักงาน คปภ.

- ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2560 สำานักงาน คปภ. 
- สัมมนา “Invitation to CEO Focusgroup 1/2017 Cyber Treat and 

Insurance” สมาคมประกันวินาศภัย
- สัมมนา “CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2560-2561 เรื่องการควบคุมกิจการ 

ของธรุกจิประกนัวนิาศภยักบัโอกาสในการเสรมิสรา้งความพรอ้มและศกัยภาพ
เพื่อการแข่งขันในสภาวะตลาดปัจจุบัน” สมาคมประกันวินาศภัย

- สมัมนา “CEO Focusgroup ครัง้ท่ี 4/2560-2561 เรือ่งการขอใชป้ระโยชนข์อ้มลู
ทะเบยีนประวติัราษฎรจากฐานขอ้มลูทะเบยีนกลางดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ของ
กรมการปกครอง” สมาคมประกันวินาศภัย

- ประชุมหารือร่างประกาศ คปภ. เรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ
ชดใชเ้งนิ หรอืคา่สินไหมทดแทนของบรษัิทประกนัวนิาศภยั” สำานักงาน คปภ.

- สัมมนา เร่ือง “การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ” สำานักงาน
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย

การปฐมนิเทศกรรมการ

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการท่ีเขา้รบัตำาแหนง่ใหมใ่นคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการ 

ทีเ่ขา้ใหมจ่ะไดร้บัทราบถงึนโยบาย ขอ้กำาหนด กฎเกณฑต์า่ง ๆ  ของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ โครงสร้าง

บริษัท กลยุทธ์องค์กร ผู้ถือหุ้น ผลการดำาเนินงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับการดำารง

ตำาแหน่งและช่วยให้การตัดสินใจของกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แผนการพัฒนาและสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพและการเติบโตท่ีย้ังยืนขององค์กร ว่าขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากร

ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถ รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำาคัญ 

กบัการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสิทธภิาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์และพันธกจิของบรษัิทฯ

บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อม สำาหรับบุคลากรที่จะมาเป็นผู้สืบทอดใน

ตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับ โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์

การทำางาน ทักษะความเป็นผู้นำา และความมีจริยธรรมเป็นหลัก
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- “CEO Lunch Talk 2017”, organized by the Thai General Insurance 
Association;

- Seminar on “Future of Insurance 2020 and Beyond”, organized 
by the Thai General Insurance Association;

- Briefing Meeting on Ministry of Finance’s Notification Re: Rules, 
Procedures and Conditions or Time Limits for the Application for 
and the Granting of Relaxation for a Non-Thai Person to Hold 
Shares in Excess of 49 Percent of the Total Voting Shares Sold”, 
organized by the Office of Insurance Commission

- Insurance CEO Forum 2017, organized by the Office of  Insurance 
Commission (OIC) 

- CEO Focus Group Seminar (No. 1/2017) on “Cyber Threat and 
Insurance”, organized by the Thai General Insurance Association;

- CEO Focus Group Seminar (No. 3/2017-2018) on “Non-Life  
Insurance M&A and Competitiveness Capacity Strengthening  
Opportunities in Current Market”, organized by the Thai  General 
Insurance Association;

- CEO Focus Group Seminar (No. 4/2017-2018) on “Application  for 
Access to Civil Register Information in Department of Provincial 
Administration’s Central Database”, organized by the Thai 
General Insurance Association;

- Consultation Meeting on OIC’s Draft Notification Re: “Rules, 
Procedures and Conditions for Indemnity or Compensation by 
Non-life Insurance Companies”, organized by the OIC;

- Seminar on “Dispute Settlement through Arbitration”, organized 
by Arbitration Office, Thai General Insurance Association

 Name of Director Training and Development Event

 4.  Mr. Kittipong Charanvas  
  Executive Director and 
  Assistant Managing Director 

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.

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, specializations, experience, leadership skills and ethical values.

The Company is focused on the selection and preparation. For personnel who will be the successor 
to the position key executives at all levels. By providing a clear, transparent and efficient recruitment process 
can be monitored. The nomination process will be determined by personnel who are competent. Expertise 
Experience Leadership Skills And the ethical principles
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้มีการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำากับดูแลกิจการที่ดี  

และมกีารนำาหลกัปรัชญา “เศรษฐกจิพอเพียง” มาประยุกต์ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏบัิติ กลา่วคอื มกีารวางกรอบ 

โครงสรา้งการดำาเนนิงานทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ่ื้น ตลอดจนคำานงึถงึการใชท้รพัยากร

ในกระบวนการดำาเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็น 

ถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำานึกให้ตระหนัก 

ถงึความสำาคญัของการปฏบิตัตินให้เกิดประโยชนต์อ่สงัคม พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัฯ  

ทุกคนเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำามาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ  

โดยทางบริษัทฯ ได้วางนโยบาย เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้ 

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ มีการดำาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

และระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีสำาคัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะชว่ยสรา้งความมัน่ใจ 

ใหแ้กผู้่ถอืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุราย นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมกีารปฏบัิติตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดย

จะคำานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกรายเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการนำาไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการดำาเนินงานและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการ 

และพฤติกรรมที่ไม่สุจริตที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรือการ

บีบบังคับ พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก การกำาหนดราคาสินค้าให้ต่ำากว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกำาหนด

เพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการ

ละเมิดทรพัย์สินทางปญัญา โดยทางบรษิทัฯ มกีารกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติในทกุรปูแบบ พรอ้มทัง้

สนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสำาหรับพนักงานที่ละเมิดกฎ

และไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการดำาเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ยดึในวัฒนธรรมขององค์กร เคารพในสทิธมินษุยชน มกีารปฏบิตัติอ่พนักงานทกุคนอยา่งเสมอภาค

และเทา่เทยีมกนั เชน่ การไมแ่บง่แยกหรอืกดีกนัในการจ้างงาน การไม่ใชแ้รงงานเด็ก การเคารพในสิทธแิละเสรภีาพของ

พนักงานที่จะรวมกลุ่มเป็นสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม การสรรหาและการเลื่อนตำาแหน่งพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ 

ทางบริษัทฯ ยังคำานึงถึงสิทธิประโยชน์ สุขอนามัย และความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ  ของพนักงานเป็นสำาคัญ โดยจัดให้

มีเงื่อนไขการจ้างงาน อุปกรณ์ความปลอดภัย ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมตามที่พนักงานทุกคน 

สมควรจะได้รับ รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำางาน การป้องกันไม่ให้มีการกระทำาที่อาจก่อให้เกิด 

ความไม่ปลอดภัยในการทำางาน การรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การจัดหา 
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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 through 

the fostering of public-spiritedness, while promoting ethical and professional standards among all Directors, 

executives and staff members 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.  Human rights respect and fair treatment for employees

 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 benefit and safety, the Company maintains fair 

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 
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สิง่อำานวยความสะดวกทีเ่อือ้ใหพ้นกังานทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การพฒันาระบบการทำางาน การสง่เสรมิการเรียนรู้ 

และพฒันาทกัษะในแตล่ะดา้นของบคุลากร และบรษัิทฯ ยังจัดให้มีชอ่งทางการรอ้งเรยีนอย่างเหมาะสมสำาหรบัพนกังาน

ท่ีได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีดุลยภาพในการใช้ชีวิตการทำางาน 

และชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีโอกาสในการแสดงศักยภาพการทำางานได้อย่างเต็มที่

ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ไม่มีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติ

หน้าที่แต่อย่างใด 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความเป็นสากลได้คุณภาพมาตรฐาน

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน  

ไม่ดำาเนินการใด ๆ ที่ทำาให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือละไว้ไม่กล่าวถึง 

ข้อมูลสำาคัญซึ่งจะนำาไปสู่ความเข้าใจผิด รวมถึงยังให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง  

ซึ่งทางบริษัทฯ จะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ผู้บริโภคทราบก่อนจะดำาเนินการทุกครั้ง และจะไม่นำา

ขอ้มลูความลบัของลกูค้าไปใช้เพ่ือประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ืน่ท่ีมสีว่นเกีย่วขอ้งโดยมชิอบ นอกจากจะไดร้บัความยนิยอม

จากผู้บริโภคก่อน และบริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของตน

ภายใตก้รอบของกฎหมาย และเมือ่พบความผดิพลาดหรอืไมช่อบธรรมในการจัดเกบ็ขอ้มลูและการใชข้อ้มลู ทางบรษิทัฯ 

จะดำาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่สำาคัญอย่างหนึ่งที่ต้อง

ทำาควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ 

จึงได้มีการสำารวจสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัทฯ ว่า ได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำาเนินงานของ

ธรุกจิมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือนำามาพิจารณาแกไ้ขปรบัปรงุ ไมใ่หเ้กดิผลกระทบในทางลบและสรา้งความเสยีหายตอ่ชมุชน

และสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมจิตอาสา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และ 

ถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทำากิจกรรมต่าง ๆ 

 ในรอบปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ดังนี้  

 l กิจกรรมด้านการศึกษา ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นำาทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทำา

กิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำากร่อย อ.เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

โดยได้ทำาการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำานวน 96 ทุน เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 127,500 บาท 

พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค และร่วมทำากิจกรรมสันทนาการกับน้อง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและมอบความสุขให้กับน้อง ๆ เยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัด รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำานึกของ

การเป็นผู้ให้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
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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 appropriate grievance channels 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. 

in 2017, none of the Company’s staff suffered any serious accident or injury at work or any illness 

due to work.

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

  We recognize that fulfilling a responsibility towards society and the environment is equally 

important as fulfilling our business objectives in ensuring sustainable progress and harmony for all in society. 

The Company has therefore 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. In addition, we have supported and participated in volunteering activities 

relating to community and social development, while also promoting a socially concerned attitude among 

our executives and staff at all levels.

 In the year 2017, the company has participated in activities that are beneficial to society as

 l  Educational activities. The directors of the Company. A team led by volunteer employees of 
the Company participate in social activities. By providing educational opportunities for youth at Ban Huai 
Duan., Nong Rong Town. Phanom Thuan Province. It will offer scholarships to students with good grades, 
a total of 96 scholarships totaling 127,500 baht and deliver supplies. Instruction media Consumables And 
participate in recreational activities with children. To create opportunities and give joy to the children. 

Youth in the province Including an awareness of the employees of the Company.
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้คำานึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการกำาหนด

มาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ขึ้น เช่น การประหยัดไฟในช่วงเวลาพัก การใช้บันได

ขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟท์ การนำาทรัพยากรที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำา มาตรการแยกขยะก่อนนำาไปกำาจัด กระบวนการจัด

ซื้อสีเขียว เป็นต้น โดยบริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจและจะไดป้ลูกฝังใหเ้ป็นวัฒนธรรมองค์กรตอ่ไป นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัตระหนกัถงึความเสีย่งและผลกระทบ

ดา้นส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัในทกุขัน้ตอนการดำาเนนิงานของธรุกจิ รวมถงึสนบัสนนุใหพ้นักงานทกุคนมสีว่นรว่ม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากการดำาเนินงานขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม 

และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษิทัฯ มกีารสง่เสรมิการปลูกจติสำานกึให้พนกังานทุกคนเป็นผูส้รา้งสรรคน์วตักรรม เพ่ือสรา้งโอกาสในการ

พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอก

องค์กร

8. การจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR โดยบริษัทฯ  

ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบันโยบาย เรือ่ง ความรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR) ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาปี (แบบ 56-1)  

และในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นเสมือนการช่วย 

สอบทานให้บริษัทฯ ทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำาเนินการในเรื่อง CSR อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  

รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต
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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 the exchange and 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.

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 attach importance to 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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การ ควบคุม ภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ  

และพนักงานทุกคนจะตอ้งมบีทบาทรว่มกนั เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่วา่การปฏบิติังานจะบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคุม

ภายใน ซึ่งการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์สำาคัญ 3 ประการ คือ

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสำาหรับ

การดำาเนินงานให้มีความเหมาะสม มีการดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงมีการป้องกันมิให้ทรัพย์สิน

มีการสิ้นเปลือง สูญเปล่า สูญหาย และปลอดภัยจากการทุจริตทุกประเภท

2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าความเชื่อถือได้และความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงินเป็นสิง่สำาคญัตอ่ผูใ้ช ้ไมว่า่จะเปน็บคุคลภายใน / ภายนอกบรษิทั เนือ่งจากเปน็ขอ้มลูทีใ่ชส้ำาหรบัประกอบการ 

ตดัสนิใจและวางแผนดำาเนนิงานในอนาคต จงึเปน็หนา้ท่ีของผูบ้รหิารท่ีต้องทำาให้เกดิความเชือ่ม่ันวา่รายงานทางการเงนิ

มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ

ขึ้นกับทางบริษัทฯ

ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำาการสอบทานประเมินระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 

กับสภาพการดำาเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงมีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากร 

อย่างเพียงพอที่จะดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รายการ ระหว่าง กัน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทำาธุรกรรม

กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนด

ไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องเป็นไปตาม

ราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบของ 

บรษิทัฯ จะทำาหนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นตอ่ความสมเหตุสมผลของรายการ และเสนอตอ่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ที่ได้กำาหนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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Internal Controls

We are aware of the importance of internal controls and of the need to engage the Executive 

Board as well as executives and staff at all levels 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, 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 appropriateness and adequacy. At its meeting no. 5/2560 

(2017), 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, and that there were proper protection and control of company 

assets and sufficient personnel to ensure efficient operations.

Related-Party Transactions

 The Company had no related-party transactions during the year ended 31 December 2017. 

However, the Board has stipulated that if in the future there is a need for transactions to be made between 

the Company and its directors, executives or related persons, such transactions must be strictly compliant 

with the related-party disclosure regulations and procedures prescribed by law or by the regulators. In such 

cases, prices and conditions must be specified as if the transactions were conducted with an external party, 

and the transactions must be agreed on fair, arm’s-length’ terms. Any director, executive or staff member 

who is an interested party to the transactions must not be involved in the approval process. The Audit 

Committee is responsible for scrutinizing such transactions and providing opinion as to their justification for 

recommendation to the Board for approval. In this connection, the Board of Directors shall adhere to the 

Stock Exchange’s rules and notifications governing the matter.
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2560

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีกำาไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 13.29 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผลกำาไรสุทธิ 25.50 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 12.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

47.87 โดยรายได้หลักของทางบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.  รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2560 บริษัทฯ มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำานวน 198.87 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำานวน 12.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.95 โดยส่วนใหญ่ลดลงในส่วนของประกันภัย

ประเภทอคัคภัีย ซึง่เปน็ผลมาจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีช่ะลอตวัลง นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเบีย้ประกนัภยัตอ่ 

รวมจำานวน 36.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.56 ของเบี้ยประกันภัยรวม ส่วนความเสี่ยงภัยที่บริษัทฯ รับไว้เองมีจำานวน 

161.96 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 108.04 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภัยจำานวน 31.69 ล้านบาท  

เบี้ยประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์จำานวน 5.33 ล้านบาท เบ้ียประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1.72 ล้านบาท  

และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำานวน 15.18 ล้านบาท ตามลำาดับ

2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2560 ประกอบด้วย ดอกเบ้ียและเงินปันผลจำานวน 20.77 ล้านบาท ลดลง 

จากงวดเดยีวกนัของปกีอ่นจำานวน  2.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.78 สว่นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในป ี2560  

มีอัตราร้อยละ 3.06 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 3.49 การลดลงดังกล่าว เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลง 

อย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน

ในส่วนรายจ่าย บริษัทฯ มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำานวน 179.69 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำานวน 1.24 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.70 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจากการดำาเนินงาน

ปกติ เป็นจำานวน 46.54 ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 30.84 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือ

เป็นรายได้ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 28.98 

- ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน ในปี 2560 มีจำานวน 46.45 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 

จำานวน 1.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.59 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  

และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



ANNUAL REPORT 2017 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

99

Management Discussion and Analysis

 Discussion and Analysis of Financial Position and Operating Results

Operating Results for 2017

For the year ended 31 December 2017, the Charan Insurance Public Company Limited posted a 

net profit of 13.29 million baht, a decrease of 12.21 million baht or 47.87% from 2016’s profit of 25.50 million 

baht. The Company had two main revenue streams, namely:

1.  Underwriting income: Gross premiums written from all lines of business in 2017 added up to 

198.87 million baht, down by 12.58 million baht or 5.95% from 2016. The drop was largely from fire insurance 

business as a consequence of the country’s economic downturn. Premiums ceded during the year totalled 

36.91 million baht, representing 18.56% of gross premiums. Net premiums written or retained premiums, which 

amounted to 161.96 million baht, consisted of auto premiums 108.04 million baht, fire premiums 31.69 million 

baht, marine and logistics premiums 5.33 million baht, personal accident premiums 1.72 million baht and 

miscellaneous premiums 15.18 million baht.

2.  Investment Income for 2017, comprising interests and dividends, amounted to 20.77 million baht, 

a year-on-year decrease of 2.51 million baht or 10.78%. Return on investment for 2017 went down to 3.06% 

from 3.49% in 2016 due to a steady fall in financial institutions’ interest rates. 

The Company’s expenditure was of two major categories as follows: 

- Underwriting expenses amounted to 179.69 million baht, a year-on-year increase of 1.24 million 

baht or 0.70%. Insurance claims during the year from normal operations totalled 46.54 million baht. The ratio 

of loss to earned premiums was 30.84%, up from 2016’s ratio of 28.98%

-  Operating expenses for 2017 came to 46.45 million baht, down by 1.73 million baht or 3.59% from 

the previous year. The biggest expenditure items were staff-related costs and other operating expenses 

which mostly included IT investment spending.
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ฐานะ การ เงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 807.48 ล้านบาท เพิ่มชึ้นจากปี 2559 จำานวน 3.77 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ หุ้นกู้ สลากออมสิน 

เงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตรจำานวน 637.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำานวน 1.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 0.30 ซ่ึงบันทึกเป็นมูลค่ายุติธรรม และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วจำานวน 68.04 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ ยืม

และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนท่ัวไป) ในปี 2560 มีจำานวน 431.26 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 4.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.01 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปี 2560 บริษัทฯ  

มีนโยบายลงทุนในหุ้นกู้ และเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

สำาหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2560 จำานวน 32.59 ล้านบาท

ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 48.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.32

ลูก หนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 26.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 26.63 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้าน บาท

 ปี 2560 ปี 2559

  จาก ผู้ เอา จาก ตัวแทน  จาก ผู้ เอา จาก ตัวแทน  

 ระยะ เวลา ค้าง รับ ประกัน ภัย  และ นาย หน้า รวม  ประกัน ภัย  และ นาย หน้า  รวม

    ประกัน ภัย    ประกัน ภัย

1. ยัง ไม่ ถึง กำาหนด รับ ชำาระ 1.80 17.28 19.08 1.40 14.10 15.50 

2. ค้าง รับ ไม่ เกิน 30 วัน 0.08 2.82 2.90 0.02 3.16 3.18 

3. ค้าง รับ 31-60 วัน - 1.37 1.37 - 0.35 0.35

4. ค้าง รับ 61-90 วัน 0.22 1.56 1.78 - 0.62 0.62

5. ค้าง รับ 91 วัน ถึง 1 ปี -  0.33 0.33 - 0.30 0.30

6. ค้าง รับ มากกว่า 1 ปี - 1.17 1.17 - 1.08 1.08

รวม เบี้ย ประกัน ภัย ค้าง รับ 2.10 24.53 26.63 1.42 19.61 21.03

ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ - (1.50) (1.50) - (1.38) (1.38)

เบี้ย ประกัน ภัย ค้าง รับ สุทธิ 2.10 23.03 25.13 1.42 18.23 19.65

ซึ่งปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ที่ 40 วัน โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ในการเร่งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพ่ือเป็นการดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏบัิตงิานและนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีท่างบรษิทัฯ ไดว้างไว ้ในสว่นของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู บรษิทัฯ ไดต้ั้งไว ้
จำานวน 1.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณจำานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจาก
ประสบการณ์ของบริษัทฯ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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 Unit : million baht

 2017 2016
  From the From  From the From  
 Overdue period insured insurance Total insured insurance Total

   agents & brokers   agents & brokers

1. Not due 1.80 17.28 19.08 1.40 14.10 15.50 
2. Less than 30 days overdue 0.08 2.82 2.90 0.02 3.16 3.18 
3. 31-60 days overdue - 1.37 1.37 - 0.35 0.35
4. 61-90 days overdue 0.22 1.56 1.78 - 0.62 0.62
5. 91 days-1 year overdue -  0.33 0.33 - 0.30 0.30
6. More than 1 year overdue - 1.17 1.17 - 1.08 1.08
Total premiums due

and uncollected 2.10 24.53 26.63 1.42 19.61 21.03
Allowance for doubtful accounts - (1.50) (1.50) - (1.38) (1.38)

Net premiums due

and uncollected 2.10 23.03 25.13 1.42 18.23 19.65

Financial Position

Assets

As at 31 December 2017, the Company had total assets of 807.48 million baht, an increase of 3.77 

million baht or 0.47% over 2016. Investments in securities, comprising ordinary shares, debentures, premium 

savings bonds, bank deposits and bonds, totalled 637.09 million baht, down from 2016’s level by 1.90 million 

baht or 0.30%. All securities were carried at fair value, with revaluation surplus on investments of 68.04 

million baht duly recorded under shareholders’ equity. The Company’s cash and cash equivalents, loans 

and investments in securities (excluding equity securities and general investments) at year end added 

up to 431.26 million baht, a year-on-year increase of 4.31 million baht or 1.01%. This was the result of the 

Company’s policy to invest in debentures, combined with the increase in collateralized loans provided to 

employees under the housing welfare plan.

Reinsurance assets and reinsurance receivables at the end of 2017 totalled 32.59 million baht, down 

by 32.32% from 2016’s total of 48.16 million baht.

Accounts Receivable

At the end of 2017, the Company had premiums due and uncollected totalling 26.63 million 

baht - an increase of 5.60 million baht or 26.63% from the previous year. An aging schedule of accounts 

receivable is shown below.

The average collection period for premiums due and uncollected for 2017 was 40 days. The Company 

pursued the policy of rigorous credit control aimed at ensuring the established risk management policies 

and plans are effectively implemented. At year end, an allowance for doubtful accounts was made for 

1.50 million baht, which was based on past collection experience and regarded as adequate.
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เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์

หน่วย : ล้าน บาท

 ปี 2560 ปี 2559

  ราคา ทุน ก�าไร ที่   ขาดทุน ที่  มูลค่า  ร้อย ละ ของ เงิน  ราคา ทุน ก�าไร ที่   ขาดทุน ที่  มูลค่า  ร้อย ละ ของเงิน 

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

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

       สินทรัพย์ รวม      สินทรัพย์ รวม

หลัก ทรัพย์ รัฐบาล 

และ รัฐวิสาหกิจ          

 หุ้น ทุน 40.50 58.10 - 98.60 12.21 40.50 54.86 - 95.36 11.86

หลัก ทรัพย์ เอกชน          

 หุ้น ทุน 129.67 59.20 (32.25) 156.62 19.40 129.67 50.31 (33.22) 146.76 18.26

รวม 170.17 117.30 (32.25) 255.22 31.61 170.17 105.17 (33.22) 242.12 30.12

หน่วย : ล้าน บาท

  ปี 2560 ปี 2559

 เงิน ลงทุน ที่ ถือ จน ครบ ก�าหนด ราคา ทุน ตัด ร้อย ละ ของ เงิน ลงทุน ใน ราคา ทุน ตัด ร้อย ละ ของ เงิน ลงทุน ใน

  จ�าหน่าย หลัก ทรัพย์ ต่อ สินทรัพย์ รวม  จ�าหน่าย หลัก ทรัพย์ ต่อ สินทรัพย์ รวม

หลัก ทรัพย์ รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ

 สลาก ออม ทรัพย์ 1.60 0.20 1.60 0.20

 พันธบัตรต่างประเทศ 15 1.86 15 1.87

  หุ้นกู้ - หุ้นกู้แปลงสภาพ 25 3.10 25 3.11

หลัก ทรัพย์ เอกชน    

 หุ้น กู้ - หุ้น กู้ แปลง สภาพ  175.00 21.67 143.00 17.79

 เงิน ฝาก ธนาคาร พาณิชย์ 164.93 20.42 211.93 26.37

 เงิน ลงทุน ที่ ไม่ อยู่ ใน 0.34 0.04 0.34 0.04

  ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย

รวม 381.87 47.29 396.87 49.38

ในปี 2560 บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย จำานวน 255.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน 13.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.41 และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกำาหนด จำานวน 381.87 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.78 
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Unit : million baht

 2017 2016

  Cost Unrealized Unrealized Fair Equity Cost Unrealized Unrealized Fair Equity

 Available-for-  gain loss value investment  gain loss value investment

 sale investments     as percentage     as percentage

      of total assets     of total assets

Government and state

enterprise securities          

 Equity shares 40.50 58.10 - 98.60 12.21 40.50 54.86 - 95.36 11.86

Private securities          

 Equity shares 129.67 59.20 (32.25) 156.62 19.40 129.67 50.31 (33.22) 146.76 18.26

Total 170.17 117.30 (32.25) 255.22 31.61 170.17 105.17 (33.22) 242.12 30.12

 Unit : million baht
  2017 2016
 Held-to-maturity investments Amortized Equity investment as Amortized Equity investment as
  cost percentage of total assets cost percentage of total assets

Government and state 
enterprise securities
 Premium savings bonds 1.60 0.20 1.60 0.20
 Foreign bonds 15 1.86 15 1.87
  Debentures, convertible 
 debentures 25 3.10 25 3.11
Private securities    
 Debentures, convertible 
 debentures  175.00 21.67 143.00 17.79
 Bank deposits 164.93 20.42 211.93 26.37
 Investment outside the 
 Stock Exchange of Thailand 0.34 0.04 0.34 0.04
Total 381.87 47.29 396.87 49.38

Investment in securities

In 2017, the Company’s investment in securities consisted of: available-for-sale investments of 
255.22 million baht, an increase of 13.10 million baht or 5.41% over 2016; and held-to-maturity investments 
of 381.87 million baht, a year-on-year decrease of 15.00 million baht or 3.78%.
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สภาพ คล่อง

ในปี 2560 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานของบริษัทฯ มีจำานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 11.30 

ล้านบาท ขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2560 มีจำานวน 0.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 

0.23 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำานวน 39.55 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำานวน 21.60 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.59 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ  

3.48 เท่า ซึ่งจำานวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริษัทฯ มีอยู่สามารถนำาไปชำาระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็นไป

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริษัทฯ ได้วางเอาไว้

หนี้ สิน

หนี้สินของบริษัทฯ มีจำานวน 205.43 ล้านบาท ลดลง 4.37 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งมีหนี้สินรวม 209.80  

ล้านบาท และในปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.34 เท่า ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตราส่วน 

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.35 เท่า โดยหนี้สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรายได้ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ 

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหน้ีสิน

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นต้น

ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวนทั้งสิ้น 602.05 ล้านบาทในขณะที่ปี 2559 มี 593.91ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.14 

ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 10.48 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการ

เพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560 มีการปรับตัว

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปี 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน 18 ล้านบาท ขณะที่ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผล

จำานวน 24 ล้านบาท

เหตุการณ์ ภาย หลัง วัน ที่ ใน งบ การ เงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้มีตอินมุตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลให้ผูถ้อืหุน้จากผลการดำาเนนิงานสำาหรบัป ี2560 ในอตัรา

หุ้นละ 1.00 บาท จำานวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท

ค่า ตอบแทน ของ ผู้ สอบ บัญชี

1. ค่า ตอบแทน จาก การ สอบ บัญชี (audit fee)

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด  

ในรอบปีบัญชี 2560 มีจำานวนเงินรวม 1,160,000 บาท

2. ค่า บริการ อื่น (non - audit fee)

 บรษิทัฯ จา่ยคา่ตอบแทนอืน่ ซึง่ไดแ้ก ่คา่สอบทานรายงานการดำารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (RBC) 

จำานวน 200,000 บาท
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Liquidity

Net cash generated from operating activities in 2017 rose year on year by 11.30 million baht, while 

net cash used in investing activities in 2017 was 0.58 million baht, an increase of 0.23 million baht from 

2016. Cash and cash equivalents as at 31 December 2017 totalled 39.55 million baht, up by 21.60 million 

baht from 2016.

As at 31 December 2017, the Company’s liquidity ratio was 3.59 times, up from the 2016 ratio of 3.48 

times. Current assets available were sufficient to cover current liabilities and were in line with the liquidity 

risk management policy set by the Company.

Liabilities

The Company’s total liabilities amounted to 205.43 million baht, a decrease of 4.37 million baht from 

the prior year’s total of 209.80 million baht. Debt-to-equity ratio went down to 0.34 times from 0.35 times in 

2016. The majority of the Company’s liabilities was 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 the year end was 602.05 million baht, up by 8.14 million baht from 593.91 

million baht in 2016. This was due to an increase in revaluation surplus on investments of 10.48 million baht 

as a result of the continued gain in the stock exchange index in 2017. In addition, the Company paid out 

18.0 million baht in dividends in 2017, whereas the dividend payout in 2016 amounted to 24.0 million baht.

Events after the Reporting Period

The Board of Directors resolved to approve payment of a dividend in respect of 2017 results of 1.00 

baht a share on 12.0 million shares, amounting to a total payout of 12.0 million baht.

Auditors’ Fees

1.  Audit fees

 A total of 1,000,000 baht was paid, as audit fees for the 2016 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 the review of its risk-based 

capital (RBC) reports.
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แนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2561

แนวโนม้ของธรุกจิในป ี2561 คาดว่าเศรษฐกจิโลกยงัคงฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนือ่ง สว่นภาวะของเศรษฐกจิในประเทศ

มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากโครงการและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวม

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดการณ์ว่า GDP จะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 3.8 - ร้อยละ 4 

จากการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจดังท่ีกล่าวมาข้างต้น รวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนในช่วง

ไตรมาสสดุทา้ยของปท่ีีผา่นมา การสง่ออกเปน็กลจกัรสำาคญัทีจ่ะผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศ รวมถงึการลงทนุภาครฐั 

ในโครงการต่าง ๆ ทางบริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายการดำาเนินงานให้มีอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรับที่เพิ่มข้ึน 

อย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริษัทฯ จะเน้น

ให้ความสำาคัญด้านการตลาดที่มุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีศักยภาพสูง การพัฒนานวัตกรรมท้ังด้านผลิตภัณฑ์และการ

บริการให้ครอบคลุมตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น การพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ให้ทันสมัยและหลากหลายเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งรักษาการบริการที่ดีทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ  

เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถด้านการตลาดให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดำาเนินงานด้านการบริหาร

จัดการให้มีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรหิารจดัการดา้นการบรหิารความเสีย่ง เพือ่เปน็การชว่ยลดผลกระทบ 

จากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ   
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Trends and Strategies for 2018

The global economy is predicted to recover steadily in 2018, whereas the domestic economy is 

likely to expand at a faster pace driven by the public sector’s ongoing economic stimulus measures and 

projects. Overall, Thailand’s GDP is projected to grow by 3.8% to 4.0% in 2018.

Based on the above outlook forecast as well as a marked economic upturn from 2017’s last quarter 

plus exports’ role in economic growth and state spending on megaprojects, the Company has set the goal 

of achieving steady, strong growth in premiums in consonance with the government’s economic stimulus 

policy. We will focus on penetrating highly untapped consumer markets, developing product and service 

innovations to better suit the needs of customers, and developing modern and diverse distribution channels 

to accommodate Thailand 4.0. We will continue to offer high 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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รายงาน ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จรัญประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฏหมาย และการบริหารจัดการ 
จำานวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบป ี2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเปน็อสิระตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถว้น 
ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การประเมินการควบคุมภายใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
การปฏิบัติตามกฏหมาย การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี  
โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุรวมท้ังส้ิน 6 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรปุผลการดำาเนนิงาน 
ในปี 2560 โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ 
ประจำาปี 2560 ของบริษัท โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน  
เพือ่ชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรือ่งความถกูตอ้ง ความครบถว้น การปรบัปรุงรายการบญัชี
ที่สำาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ซึง่ไดพ้จิารณาและสอบทานแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ งบการเงนิได้แสดงรายการโดยถกูตอ้งตามทีค่วร 
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือการจัดทำาบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีครบถ้วน ทันเวลา 
เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคัญ 
กบัการบรหิารความเสีย่งมกีารประเมนิทัง้ปจัจยัภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบ และจดัทำาแผนการจดัการ
ความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานการประเมนิการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัท ตามแนวทางของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน 
การตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 
ตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เนือ่ง แสดงให้เห็นถงึการให้ความสำาคญัต่อการควบคมุภายในของบรษัิท ซ่ึงสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ     

4. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ผลการสอบทานรายการระหวา่งกนัทีบ่รษิทัมกีารดำาเนนิการกบัผูเ้กีย่วขอ้งพบวา่ บรษิทัไดด้ำาเนนิการตามเงือ่นไขการคา้
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Report of the Audit Committee

To the Shareholders of the Charan Insurance Public Company Limited

The Audit Committee of the Charan Insurance Public Company Limited has been appointed by the 
Board of Directors and is composed of three Independent Directors with expertise in finance, accounting, 
law and management, namely:

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

Over the course of 2017, the Audit Committee performed its duties independently as delegated 
by the Board and within the scope of responsibilities under the Charan Insurance Public Company Limited 
Audit Committee Charter. Such responsibilities, which are completely in line with the requirements of the 
Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, were: review of financial reports; 
risk management; internal controls assessment; related-party transaction disclosures; statutory and regulatory 
compliance; oversight of internal audit function; and recommendation of external auditors’ appointment 
and remuneration. During the reporting year, the Audit Committee held a total of six meetings. The main 
points of the Committee’s performance in 2017 can be summarized as follows.

1. Reviewing financial reports: The Audit Committee reviewed the Company’s quarterly and 
annual financial statements for 2017 by inviting the executives concerned and the external auditors to 
take part in the financial statement review session so as to clarify and answer the Committee’s questions 
concerning such matters as objectivity and completeness of reports, adjusting entries materially affecting 
financial statements, adequacy of financial disclosures, and external auditors’ comments which had been 
considered and reviewed. The Committee was of the opinion that all financial statements were materially 
accurate and objective in accordance with financial reporting standards and that there was complete, 
timely and reliable disclosure of information beneficial to investors and users of financial statements. 

2.  Reviewing risk management: The Board of Directors and the Audit Committee placed emphasis 
on risk management by ensuring that internal and external factors and likelihood of impact were assessed, 
and that risk management plans were developed to prevent or reduce potential impact on the operations 
to an acceptable level.

3.  Reviewing internal controls: The Audit Committee reviewed the Company’s internal controls 
systems in accordance with the guidelines of the Securities and Exchange Commission as well as the audit 
findings of the internal auditor unit and the external auditors. No issues or weaknesses that could materially 
affect the Company were identified in the reviews. The Management also implemented the improvements 
recommended by the Committee, the external auditors and the internal audit unit on a continuous basis. 
Such practices demonstrated that all parties recognize the importance of internal controls, thereby providing 
reasonable assurances of the adequacy of the Company’s internal controls systems.

4. Reviewing related-party and conflict-of-interest transactions: The Audit Committee reviewed 
all related-party transactions or transactions with potential conflict of interest which were classified as 
connected transactions under the notifications of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities 
and Exchange Commission (SEC). The reviews of the transactions made by the Company with related parties/
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ทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครบถว้นและเพียงพอ โดยยดึถอืการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกำากับ 
ให้บริษัทดำาเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่กำาหนดไว้ การดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้มีคุณธรรม บริษัท
มีการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฏหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

6. การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ำากบัดแูลใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอสิระ โดยใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกฏบตัรการตรวจสอบภายในตลอดจน
กำากับดแูลการตรวจสอบใหเ้ปน็มาตรฐานสากล กำากบัดูแลและเสนอขอ้แนะนำาในการดำาเนนิการของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งจัดทำาขึ้นจากฐานความเสี่ยงของบริษัท และสอดคล้องกับ
กลยุทธแ์ละทิศทางขององคก์รเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กอ่งคก์รเพือ่กอ่ใหเ้กดิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมกีารควบคมุ
ภายในท่ีดี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทาน 
ความเหมาะสมของผังโครงสร้าง หน่วยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอัตรากำาลัง เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณากฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำาปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 พิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษัิทสอบบญัช ีดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั เปน็ผูส้อบบญัชปีระจำาป ี2561 โดยม ีนางสวุมิล 
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำาปี 2561 

โดยสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ได้ติดตามการดำาเนินงานของบริษัทโดยใช้ 
ความรูค้วามสามารถมคีวามเปน็อสิระอยา่งเพียงพอ ตามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้ระบุไวใ้นกฏบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำางบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป มกีารเปดิเผยขอ้มลู รายการระหวา่งกนั หรอืรายการท่ีอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน

      
  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 
 
  (นายสมพล ไชยเชาวน์)
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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Sompol Chaiyachow
Chairman of the Audit Committee

On behalf of the Audit Committee

persons found that all transactions were carried out under normal commercial terms on fair, justifiable basis 
and did not lead to transfer of any gain/benefit, and that full and adequate disclosure of information was 
duly made by the Company in line with good governance policies and the notifications of the SET and 
SEC.

5. Reviewing statutory compliance: The Audit Committee reviewed the Company’s operations and 
ensured that all activities were in conformity with the established procedures/processes, that the Company 
operated with integrity and complied strictly with the laws governing securities and exchange and the 
requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as well as 
other applicable laws in providing assurances of the Company’s proper conduct of business.

6. Overseeing internal audit function: The Audit Committee oversaw the independence of the 
internal audit unit which reported directly to the Committee as stated in the Internal Audit Charter. The 
Committee ensured that internal audits were maintained to international standards, while overseeing and 
guiding the unit’s work in accordance with the approved risk-based audit plans and in line with corporate 
strategies and direction with the aim of creating value for the organization and promoting good governance 
and effective internal controls. To ensure efficient working practices, the Committee also evaluated the 
annual performance of the head of internal audit and reviewed the appropriateness of internal audit 
structure, audit processes and staffing. The Audit Committee Charter and the Internal Audit Charter were 
also reviewed to ensure conformity of audit work with professional and international standards. 

7. Recommending appointment of external auditors and their fees for 2018: The Audit Committee 
considered and selected the external auditors by taking into consideration their performance, independence, 
qualifications, skills, audit capabilities and experience, the audit firm’s business and financial statements for 
the past year as well as their audit fees. The Committee made its recommendation, to the Board for further 
approval by the 2018 general meeting, that the following auditors of DIA International Auditing Company 
Limited be appointed as the Company’s external auditors for fiscal 2018: Mrs. Suvimol Krittayakiern, CPA 
Registration No. 2982 and/or Mr. Chumpot Prairattanakorn, CPA Registration No. 7645 and/or Miss Supaporn 
Mangjit, CPA Registration No. 8125.

In summary, the Audit Committee has through 2017 monitored the Company’s activities with 
competence and sufficient independence in accordance with the duties and responsibilities stated in the 
Audit Committee Charter. The Committee has reached the opinion that, during the reporting year, the 
Company’s financial reporting continued to provide material, reliable information in line with generally 
accepted accounting standards, that there was adequate disclosure of related-party transactions and 
transactions with potential conflict of interest, that internal controls systems in place were sufficient for the 
operations, and that there was full compliance with all the laws, rules and regulations applicable to the 
Company’s business operations. 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ

ในรายงานประจำาปี ซึ่งงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ เลือกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ รวมถงึใชด้ลุยพนิจิ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทำา ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับนโยบาย 

การบัญชีและเกณฑ์การจัดทำางบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงช่วยสะท้อนให้เห็นถึงฐานะ

ทางการเงินและผลการดำาเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น 

อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาติที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน และการกำากับดูแลกิจการที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

และนา่เชือ่ถอืพอทีจ่ะสามารถดำารงรกัษาไวซึ้ง่ทรพัย์สนิของบรษัิทฯ รวมท้ังเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการดำาเนนิงาน 

และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในกระบวนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังสิ้น ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน การเปดิเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายงานผลตอ่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวได้ปรากฏในรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและ 

เพยีงพอ ทีจ่ะสามารถสร้างความเชือ่มัน่ไดว่้างบการเงนิของบรษิทั จรญัประกนัภยั จำากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ) ( นายสุกิจ จรัญวาศน์ )

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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Statement of Directors’ Responsibility in respect of Financial Reports

 The Board of Directors attaches importance to its duty of overseeing the compliance of the 
organization with good governance principles. The Board is responsible for the Company’s financial statements 
and financial information presented in the Annual Report. The financial statements for the year ended 
31 December 2017 have been prepared in accordance with generally accepted accounting standards 
in Thailand, using appropriate and consistent accounting policies and based on prudent, reasonable 
judgement. Significant information on accounting policies and financial reporting standards has also been 
adequately disclosed in the Notes to the Financial Statements. The Company’s financial position and results 
are thus reflected accurately and transparently. Such financial statements have been audited and given 
an unqualified opinion by independent certified auditors. 

  The Board ensures that adequate, appropriate processes are in place for reviewing the systems 
of risk management, internal controls, internal audit and corporate governance to provide assurance 
that the accounting information is objective, complete and reliable enough to protect the Company’s 
property and safeguard the organization against risks and frauds in the operations. In this regard, the Audit 
Committee, consisting wholly of independent directors, has been mandated by the Board to be responsible 
for reviewing and ensuring the quality of the Company’s financial reporting, internal controls and related 
party disclosures and for reporting regularly to the Board on review results. Opinions of the Committee in 
this respect are shown in the Report of the Audit Committee which is set out in this Annual Report. 

The Board of Directors is of the view that the Company’s overall system of internal controls is 
adequate and appropriate to provide assurance that the financial statements of Charan Insurance Public 
Company Limited for the year ended 31 December 2017 are reliable in accordance with financial reporting 
standards and are in compliance with all applicable laws and regulations.

 Sopon Kluaymai Na Ayudhya Sukich Charanvas

 Chairman of the Board  Managing Director 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของและงบกระแสเงนิสด สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบาย

การบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน 

สาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเปน็อิสระจากบรษิทั

ตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ

งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า

เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับ 

เรื่องเหล่านี้

รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจำานวน 198.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.11 ของรายได้รวม 

ก่อนหักเบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นการรับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรายย่อย และมี

กรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำานวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคำานวณและบันทึกรับรู้รายได้ค่าเบี้ย

ประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้อง

และเกิดขึ้นจริง
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Opinion

 I have audited the financial statements of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED, which 
comprise the statement of financial position as at December 31, 2017, and the statement of comprehensive 
income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes 
to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

 In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, 
the financial position of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2017, and 
its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards.

Basis for Opinion

 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting 
Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are 
relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in 
accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters

 Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in 
my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of 
my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide 
a separate opinion on these matters.

Gross premium written

 The Company had gross premium written amount of Baht 198.87 million, representing 82.11 percent 
of total revenues before premium coded to reinsurers which are insurance from retail customers and there 
were a large number of insurance policies written. Calculation and recognition of gross premium written 
as revenue are dependent upon information and technology (IT) systems. .Hence, I focused on examining 
whether gross premium written are correctly recorded as actually incurred.
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ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริงของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้

 l ทำาความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกกรมธรรม์

ประกันภัย การบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

 l  สุม่ทดสอบระบบการควบคมุภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับการขายเบี้ยประกันภัย การคำานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

 l  สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 

กรมธรรม์ประกันภัย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

 l วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยที่รับรู้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่มตรวจสอบ

รายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

 l สอบทานขอ้มลูกรมธรรมแ์ละรายการสลักหลังกรมธรรม์ท่ีบรษัิทฯ ออกในระหวา่งปีและหลังวนัส้ินรอบระยะ

เวลารายงาน

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

 บรษิทัฯ มสีำารองคา่สนิไหมทดแทนจำานวน 34.37 ลา้นบาท (แสดงเปน็สว่นหนึง่ของหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั)  

คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.73 ของหน้ีสินรวม สำารองค่าสินไหมทดแทนจะรวมท้ังประมาณการสำารองความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งประมาณการดังกล่าว 

คำานวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคำานวณ

อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการกำาหนดข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญ 

กับการตรวจสอบความเพียงพอของสำารองค่าสินไหมทดแทน

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเพียงพอของส�ารองค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

 l ทำาความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับเรื่องค่าสินไหม

ทดแทน การตั้งประมาณการ และการบันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทน

 l  สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทน

 l  สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ

 l  พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท

 l  อา่นรายงานการประมาณการสำารองคา่สนิไหมทดแทนท่ีจัดทำาโดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย และเปรยีบเทยีบ 

กับที่บันทึกไว้ในบัญชี

 l  ประเมินข้อสมมติ และการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลสินไหมที่นักคณิตศาสตร์ใช้

 l  สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่
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I have obtained an assurance relating to the accuracy and occurrence of gross premium written.

 l  Obtained an understanding and tested internal control system relating to operation procedure, 

insurance policy issuance, recording data in information and technology systems (IT) and gross 

premium written account.

 l  Performed sampling test internal control of information and technology system (IT) relating to 

insurance premium sales, insurance premium calculation and gross premium written recognition.

 l  Performed sampling test insurance policy in order to examine gross premium written is recognized 

in accordance with condition indicated in insurance policy and policy of the Company.

 l  Performed analytical procedure gross premium written account recognized in the accounting 

period and sampling test of recording gross premium written made through journal voucher.

 l  Reviewed data of insurance policy and endorsed insurance policy before and after reporting 

period.

Loss reserves

 The Company had loss reserves of Baht 34.37 million (presented as a part of insurance contract 

liabilities.) representing 16.73 percent of total liabilities. Loss reserves are included both claims incurred and 

reported and not yet reported. Such reserves are calculated by the Management under actuarial method 

and key assumption used in calculation referred from information in the past and judgment made by the 

Management to determine assumption. Hence, I focused on examining the adequacy of loss reserves.

I have obtained an assurance relating to the adequacy of loss reserves by included.

 l  Obtained an understanding and assessed internal control system relating operation procedure, 

relevant to claims estimation of claim reserves and recording of loss reserves.

 l  Performed sampling test internal control system of the company relating to recording loss reserves.

 l  Inquired the Management relating to assumption used in estimation by actuary of the Company.

 l  Considered qualification of actuary of the Company.

 l  Read estimated loss reserve report prepared by actuary and compared with accounting record.

 l  Assessed assumption and loss reserve calculation by sampling claims information used by actuary.

 l  Examined claims document of major claim file.
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 l  ใชผู้เ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสนิไหมทดแทน ประเมนิขอ้สมมต ิรวมถงึวธิทีีใ่ชใ้นการคำานวณ 

และเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี ตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่

เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา 

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน 

ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทำารายงานทางการเงนิของบรษิทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือให้ได้ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบัญชซ่ึีงรวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงู 

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
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 l  Required an expert for reviewing loss reserve estimation and assumption assessment including 
calculation method and comparing with assumption of previous year.

Other Information

 Management is responsible for the other information. The other information comprises the annual 
report but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon, which is expected 
to be made available to me after that date.

 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not and will 
not express any form of assurance conclusion thereon.

 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other 
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent 
with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially 
misstated.

 When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am 
required to communicate the matter to those charged with governance for appropriate correction.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Financial Statements

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with Thai 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 or error.

 In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s 
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company 
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

 Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting 
process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement 
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ถือว่ามีสาระสำาคัญเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลได้วา่รายการทีขั่ดต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนั 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ได้ใชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 l ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่า 

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 l  ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ 

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในของบริษัท

 l  ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 l  สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิาร และจาก

หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรั้บ สรุปวา่มคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 

ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเกีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่ว 

ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่

ไดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคต

อาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 l  ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสำาคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา 

ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญ 

ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in 
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and 

maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and 

maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

 l  Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 

to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain 

audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of 

not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 

error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 

override of internal control.

 l  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Company’s internal control.

 l  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates and related disclosures made by management.

 l  Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting 

and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to 

events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a 

going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in 

my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are 

inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained 

up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the 

Company to cease to continue as a going concern.

 l  Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including 

the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and 

events in a manner that achieves fair presentation.

 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 
control that I identify during my audit.
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 ขา้พเจา้ไดใ้หค้ำารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดูแลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง

กบัความเปน็อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้

เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน

รายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปดิเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว หรอืในสถานการณ์

ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทำาดงักล่าวสามารถ

คาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่สาร

ดังกล่าว

  บริษัท สอบ บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำากัด

  (นางสาว สม จินตนา พล หิรัญ รัตน์)

  ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต เลข ทะเบียน 5599

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant 

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other 

matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related 

safeguards.

 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters 

that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are 

therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation 

precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a 

matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would 

reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

  D I A International Audit Co., Ltd.

  (Miss Somjintana Pholhirunrat)

  C.P.A. (Thailand)

  Registration No. 5599

February 27, 2018
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สินทรัพย์      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 39,549,811.22  17,951,023.90 

 เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 7 25,129,084.90  19,649,389.13 

 รายได้จากการลงทุนค้างรับ  2,718,080.76  4,680,314.18 

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 8 23,316,101.79  37,573,873.49 

 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย 9 9,278,533.89  10,589,309.80 

 สินทรัพย์ลงทุน    

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10 637,088,075.17  638,984,205.03 

  เงินให้กู้ยืม 11 10,177,930.20  12,472,922.28 

 ทรัพย์สินรอการขาย  -   119,000.00 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12 44,060,820.88  45,895,154.69 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 13 116,549.85   176,949.85 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14 8,625,731.13  8,485,739.50 

 สินทรัพย์อื่น 15 7,419,479.83  7,135,968.75 

   รวมสินทรัพย์  807,480,199.62  803,713,850.60

หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ งบ การ เงิน นี้  

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการ ตาม อำานาจ

  (นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์  นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร)  

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธันว�คม 2560

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
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ASSETS      

 Cash and cash equivalents 6 39,549,811.22  17,951,023.90 

 Premium due and uncollected 7 25,129,084.90  19,649,389.13 

 Accrued investment income  2,718,080.76  4,680,314.18 

 Reinsurance assets 8 23,316,101.79  37,573,873.49 

 Reinsurance receivables 9 9,278,533.89  10,589,309.80 

 Investment properties    

  Investments in securities 10 637,088,075.17  638,984,205.03 

  Loans 11 10,177,930.20  12,472,922.28 

 Property held for sale - net  -   119,000.00 

 Property, plant and equipment 12 44,060,820.88  45,895,154.69 

 Intangible assets 13 116,549.85   176,949.85 

 Deferred tax assets 14 8,625,731.13  8,485,739.50 

 Other assets 15 7,419,479.83  7,135,968.75 

   TOTAL ASSETS  807,480,199.62  803,713,850.60

CHARAN  INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTOFFINANCIALPOSITION
AS AT DECEMBER 31, 2017

(Unit : Baht)

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

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

  (Mr. Sukich Charanvas  Mr. Pon Titipanichayangoon)  

 Note December 31, 2017 December 31, 2016
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บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วัน ที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ งบ การ เงิน นี้  

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการ ตาม อำานาจ

  (นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์  นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร)  

หนี้สินและส่วนของผู้เจ้าของ     

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 16 134,524,766.80  139,375,047.10 

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 17 17,595,171.95  16,984,613.93 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  229,020.26   669,207.08 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 9,529,040.00  12,841,384.00 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14 17,010,660.03  14,389,886.01 

 หนี้สินอื่น   

  ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า  9,321,123.06  9,446,754.10 

  อื่นๆ 20 17,219,183.63  16,097,586.38 

   รวมหนี้สิน  205,428,965.73  209,804,478.60

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
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CHARAN  INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTOFFINANCIALPOSITION(CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2017

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

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

  (Mr. Sukich Charanvas  Mr. Pon Titipanichayangoon)  

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY     

 Insurance contract liabilities 16 134,524,766.80  139,375,047.10 

 Due to reinsurers 17 17,595,171.95  16,984,613.93 

 Income tax payables  229,020.26   669,207.08 

 Employee benefit obligations 19 9,529,040.00  12,841,384.00 

 Deferred tax liabilities 14 17,010,660.03  14,389,886.01 

 Others liabilities   

  Unearned revenue  9,321,123.06  9,446,754.10 

  Others 20 17,219,183.63  16,097,586.38 

   TOTAL LIABILITIES  205,428,965.73  209,804,478.60

(Unit : Baht)

 Note December 31, 2017 December 31, 2016
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หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ งบ การ เงิน นี้  

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการ ตาม อำานาจ

  (นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์  นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร)  

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วัน ที่ 31 ธันว�คม 2560

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     

 ส่วนของเจ้าของ     

  ทุนเรือนหุ้น     

   ทุนจดทะเบียน     

    หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 120,000,000.00  120,000,000.00 

   ทุนที่ออกและชำาระแล้ว      

    หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 120,000,000.00  120,000,000.00 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  258,000,000.00  258,000,000.00 

  กำาไรสะสม     

   จัดสรรแล้ว     

    สำารองตามกฎหมาย  12,000,000.00  12,000,000.00 

   ยังไม่ได้จัดสรร  144,008,593.75  146,349,827.98 

  องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  68,042,640.14  57,559,544.02 

     รวมส่วนของเจ้าของ  602,051,233.89  593,909,372.00 

     รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  807,480,199.62  803,713,850.60

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
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Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

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

  (Mr. Sukich Charanvas  Mr. Pon Titipanichayangoon)  

CHARAN  INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTOFFINANCIALPOSITION(CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2017

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY     

 Shareholders’ equity     

  Share capital     

   Registered capital     

    12,000,000 ordinary shares of Baht 10.00 each 120,000,000.00  120,000,000.00 

   Issued and paid-up share capital      

    12,000,000 ordinary shares of Baht 10.00 each 120,000,000.00  120,000,000.00 

  Premium on share capital  258,000,000.00  258,000,000.00 

  Retained earnings     

   Appropriated     

    Statutory reserve  12,000,000.00  12,000,000.00 

   Unappropriated  144,008,593.75  146,349,827.98 

  Other components of equity  68,042,640.14  57,559,544.02 

     TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY  602,051,233.89  593,909,372.00 

     TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 807,480,199.62  803,713,850.60

(Unit : Baht)

 Note December 31, 2017 December 31, 2016



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

130

รายได้    
 เบี้ยประกันภัยรับ  198,869,488.96 211,449,183.58
 หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ  (36,913,431.25) (64,186,917.95)
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  161,956,057.71 147,262,265.63
 บวก(หัก) สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) 
  จากปีก่อน  (11,016,181.19) 12,686,711.42
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 34 150,939,876.52 159,948,977.05
 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 34 12,347,751.30 16,946,195.32
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  34 20,769,465.44 21,742,908.69
 กำาไรจากการขายหลักทรัพย์  0.00 1,540,753.38
 รายได้อื่น   10,202,384.99 8,289,303.05
รวมรายได้  194,259,478.25 208,468,137.49
ค่าใช้จ่าย    
 ค่าสินไหมทดแทน  57,854,702.03 65,783,272.87
 หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ  (11,311,372.51) (19,435,411.78)
 รวม 34 46,543,329.52 46,347,861.09
 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 34 31,579,391.55 34,834,510.70
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  34 55,118,550.06 49,084,847.65
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 22 46,447,049.34 48,177,022.59
รวมค่าใช้จ่าย  179,688,320.47 178,444,242.03
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  14,571,157.78 30,023,895.46
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 14.2 (1,279,040.01) (4,527,446.26)
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี  13,292,117.77 25,496,449.20 
 

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันว�คม 2560

 (หน่วย : บาท)
  หมายเหตุ 2560 2559

หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ งบ การ เงิน นี้  

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการ ตาม อำานาจ

  (นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์  นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร)  
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Revenues    
 Premium written  198,869,488.96 211,449,183.58
 Less: Premium ceded  (36,913,431.25) (64,186,917.95)
 Net Premium written  161,956,057.71 147,262,265.63
 Add/Less: Unearned premium reserves from 
  prior period  (11,016,181.19) 12,686,711.42
 Net Premiums earned 34 150,939,876.52 159,948,977.05
 Fee and commission income 34 12,347,751.30 16,946,195.32
 Income on investments - net  34 20,769,465.44 21,742,908.69
 Gain (Loss) on investment  0.00 1,540,753.38
 Other income   10,202,384.99 8,289,303.05
Total revenues  194,259,478.25 208,468,137.49
Expenses    
 Gross benefits and claims  57,854,702.03 65,783,272.87
 Less: claims recovered from reinsurers  (11,311,372.51) (19,435,411.78)
 Insurance claims and loss adjustment expenses 34 46,543,329.52 46,347,861.09
 Commissions and brokerages 34 31,579,391.55 34,834,510.70
 Other underwriting expenses  34 55,118,550.06 49,084,847.65
 Operating expenses 22 46,447,049.34 48,177,022.59
Total expenses  179,688,320.47 178,444,242.03
Profit (Loss) before corporate income tax  14,571,157.78 30,023,895.46
Corporate income tax 14.2 (1,279,040.01) (4,527,446.26)
Profit (Loss) for the years  13,292,117.77 25,496,449.20 
 

CHARAN  INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTOFCOMPREHENSIVEINCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017

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

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

  (Mr. Sukich Charanvas  Mr. Pon Titipanichayangoon)  

 (Unit : Baht)
  Note 2017 2016
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หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ งบ การ เงิน นี้  

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการ ตาม อำานาจ

  (นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์  นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร)  

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    
 รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไร
  หรือขาดทุนในภายหลัง  
 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
  หลังออกจากงาน   2,958,310.00 (2,853,152.00)
 ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน   14.3  (591,662.00) 570,630.40  
 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
  หลังออกจากงาน - สุทธิจากภาษี   2,366,648.00 (2,282,521.60)

 รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไร
  หรือขาดทุนในภายหลัง  
 ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  13,103,870.14 9,929,350.09
 ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3 (2,620,774.02) (1,985,870.02) 
 ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
  เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี   10,483,096.12 7,943,480.07
      
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับปีสุทธิจากภาษี  12,849,744.12 5,660,958.47
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำาหรับปี  26,141,861.89 31,157,407.67  
      
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  1.11 2.12
 จำานวนหุ้นสามัญ  12,000,000  12,000,000

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
สำ�หรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันว�คม 2560

 (หน่วย : บาท)
  หมายเหตุ 2560 2559



ANNUAL REPORT 2017 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

133

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

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

  (Mr. Sukich Charanvas  Mr. Pon Titipanichayangoon)  

Other comprehensive income (expenses)    
 Items that will not be reclassified subsequently
  to profit or loss  
 Remeasurements of post-employment benefit obligations   2,958,310.00 (2,853,152.00)
 Income tax relating to other comprehensive income   14.3  (591,662.00) 570,630.40  
 Remeasurements of post-employment
  benefit obligations - net of tax   2,366,648.00 (2,282,521.60)

 Items that will be reclassified subsequently
  to profit or loss  
 Fair value changes on available-for-sale investments  13,103,870.14 9,929,350.09
 Income tax relating to component of other 
  comprehensive income 14.3 (2,620,774.02) (1,985,870.02) 
 Other comprehensive income (expenses) for the year, 
  net of tax   10,483,096.12 7,943,480.07
      
Other comprehensive income (expenses) for the years,
 net of tax  12,849,744.12 5,660,958.47
Total comprehensive income (expenses) for the years  26,141,861.89 31,157,407.67  
      
Basic Earnings per share     
Net profit (loss)  1.11 2.12
 Number of ordinary shares  12,000,000  12,000,000

CHARAN  INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTOFCOMPREHENSIVEINCOME(CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017

 (Unit : Baht)
  Note 2017 2016
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กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน   

 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 186,117,981.50 181,424,231.53

 เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (29,390,894.95) (31,468,370.53)

  ดอกเบี้ยรับ 13,212,990.34 12,640,025.09

 เงินปันผลรับ 9,518,708.52 9,352,274.32

 รายได้อื่น 10,192,584.99 8,223,884.49

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (46,487,020.74) (49,157,046.58)

 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (18,538,108.56) (18,088,456.95)

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (55,118,550.06) (49,084,847.65)

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (44,143,736.26) (41,355,289.73)

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,475,031.50) (5,857,425.99)

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (15,000,000.00) (30,926,246.62)

  เงินให้กู้ยืม 2,294,992.08 (151,261.06)

  เงินฝากสถาบันการเงิน 30,000,000.00 43,336,600.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำาเนินงาน 40,183,915.36 28,888,070.32

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน   

 กระแสเงินสดได้มา   

  อุปกรณ์ 0.00 65,420.56

  อสังหาริมทรัพย์รอการขาย 128,800.00 0.00

   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 128,800.00 65,420.56

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ งบ การ เงิน นี้  

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการ ตาม อำานาจ

  (นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์  นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร)  



ANNUAL REPORT 2017 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

137

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   

 Net direct premium written 186,117,981.50 181,424,231.53

 Cash paid for reinsurance (29,390,894.95) (31,468,370.53)

  Interest income 13,212,990.34 12,640,025.09

 Dividend 9,518,708.52 9,352,274.32

 Other income 10,192,584.99 8,223,884.49

 Losses incurred of direct insurance (46,487,020.74) (49,157,046.58)

 Commissions and brokerages (18,538,108.56) (18,088,456.95)

 Other underwriting expenses (55,118,550.06) (49,084,847.65)

 Operating expenses (44,143,736.26) (41,355,289.73)

  Corporate income tax (2,475,031.50) (5,857,425.99)

  Investments in securities (15,000,000.00) (30,926,246.62)

  Collateralized loans 2,294,992.08 (151,261.06)

  Deposits at financial institutions 30,000,000.00 43,336,600.00

NET CASH PROVIDED BY (USE IN) OPERATING ACTIVITIES 40,183,915.36 28,888,070.32

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES   

 Cash flows provided by   

  Equipment 0.00 65,420.56

  Property held for sale - net 128,800.00 0.00

   NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES 128,800.00 65,420.56

 (Unit : Baht)

 2017 2016

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTSOFCASHFLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017

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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หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ งบ การ เงิน นี้  

 (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการ ตาม อำานาจ

  (นาย สุ กิจ จรัญ วาศน์  นาย พนธ์ ฐิติ พา นิ ชยา งกูร)  

 กระแสเงินสดใช้ไป   

  อุปกรณ์ (713,928.04) (424,346.08)

   เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (713,928.04) (424,346.08)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (585,128.04) (358,925.52)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน   

  เงินปันผลจ่าย (18,000,000.00) (24,000,000.00))

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 21,598,787.32 4,529,144.80

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 17,951,023.90 13,421,879.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 39,549,811.22 17,951,023.90

บริษัท จรัญ ประกัน ภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สำ�หรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันว�คม 2560

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTSOFCASHFLOWS(CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017

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

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

  (Mr. Sukich Charanvas  Mr. Pon Titipanichayangoon)  

 Cash flows used in   

  Equipment (713,928.04) (424,346.08)

   NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (713,928.04) (424,346.08)

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (585,128.04) (358,925.52)

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES   

  Dividend (18,000,000.00) (24,000,000.00))

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,598,787.32 4,529,144.80

CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE BEGINNING 

 OF THE PERIOD 17,951,023.90 13,421,879.10

CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE END OF THE PERIOD 39,549,811.22 17,951,023.90

 (Unit : Baht)

 2017 2016
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บริษัท จรัญประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2560
     

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน

เลขที่ บมจ.เลขที่ 0107537000807 สำานักงานตั้งอยู่เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

  2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 และจัดทำาขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจัดทำาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 

  งบการเงินของบริษัทฯจัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการ 

ในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จัดทำาตามกฎหมาย ในกรณีที่มี 

เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่างปี บริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 มาถอืปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้บั

การปรับปรุงหรอืจดัให้มขีึ้นเพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท

 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงิน

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

CONDENSED NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2017
     

1. GENERAL INFORMATION

 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (“the Company”) was incorporated as a public 
limited company on March 15, 1994, Registration No. BorMorJor. 0107537000807. The Company has its 
registered head office at 408/1 Ratchadapisak Road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok. The Company’s 
principal activity is the provision of non - life insurance.

2. BASIS FOR THE PREPARATION OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

 2.1 Preparation of financial statements 
  The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and in accordance with Thai 
accounting practices related to insurance and the guidelines prescribed by the Office of Insurance 
Commission (“OIC”), regarding criteria, procedures, conditions and terms for preparation and submission of 
financial statements and operating performance reports of non-life insurance companies B.E. 2559 dated 
4 March 2016.
  The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except as 
transaction disclosed in related accounting policy.
  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 
the Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language 
financial statements.
 2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year 
  During the year, the Company has adopted the revised financial reporting standards and 
interpretations (revised 2016) and new accounting treatment guidance which are effective for fiscal years 
beginning on or after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment with 
the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards 
revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of 
standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on 
the Company ‘s financial statements.
 2.3  Financial reporting standards that will become effective in the future  
  During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the 
revised financial reporting standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years 
beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with 
the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications 
directed towards disclosures in the notes to financial statements.
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  ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็

สาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

3. นโยบายบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

  บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของ

สัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยท่ีมีนัยสำาคัญ 

จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ 

ในอนาคตอันไมแ่นน่อนทีร่ะบไุว ้(เหตกุารณ์ทีเ่อาประกนัภัย) เกดิผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภัย ในการพิจารณา

ว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำาคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจำานวนผลประโยชน์ท่ีจะต้องจ่าย

กรณีท่ีมีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัย 

เกิดข้ึน ซึ่งหากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน  

ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำาให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยง 

ทางการเงินแต่ไม่ได้ทำาให้ผู้รับประกันภัยมีความเส่ียงด้านการรับประกันภัยที่สำาคัญ ความเส่ียงทางการเงิน ได้แก่  

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคา

  บริษัทฯ จดัประเภทของสัญญาโดยประเมนิความสำาคญัของความเสีย่งด้านการรบัประกนัภัยเป็นรายสญัญา 

ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไป

จนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำาให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน  

ณ วนัเริม่ตน้สญัญาอาจจะถกูจดัประเภทเปน็สัญญาประกนัภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบวา่ความเสีย่งด้านการรบัประกันภยั 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

 3.2 การรับรู้รายได้

  (ก) เบี้ยประกันภัยรับ

   เบ้ียประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวันท่ีที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบ้ีย 

ประกนัภยัตอ่และส่งคนืแลว้และปรบัปรงุดว้ยสำารองเบีย้ประกนัภยัทียั่งไมถ่อืเปน็รายได ้สำาหรบักรมธรรมท์ีมี่อายไุมเ่กนิ 

1 ปี และ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า  

โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

  (ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ

   เบ้ียประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯ ได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้ง 

การประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

  (ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 

   รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ ในกรณี

ที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำาหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการรับล่วงหน้า 

โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
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 The management of the Company believe that the revised financial reporting standards will not 

have any significant impact on the financial statements when they are initially applied.

3. ACCOUNTING POLICY

 3.1 Product classification

  The company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the nature 

of the contract. An insurance contract is one under which the insurer has accepted significant insurance 

risk from another party by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event 

(the insured event) adversely affects the policyholder. Determination of whether a significant insurance risk 

has been accepted is based on comparison of the amount of benefit payable under the contract if an 

insured event occurs with the payment obligation if the insured event does not occur. If a contract does not 

meet these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are insurance 

contracts in legal form that transfer significant financial risk but not significant insurance risk. Financial risk 

is the risk of a possible future change in interest rate, foreign exchange rate and index of price or rates.

  The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an inception 

of contract on a contract-by-contract basis. Once a contract has been classified as an insurance contract, 

it remains an insurance contract for the remainder of its lifetime, unless all rights and obligations are 

extinguished or expire. If any contract is previously classified as investment contracts at an inception date, 

it can, however, be reclassified as insurance contracts after inception if insurance risk becomes significant.

 3.2 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.
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  (ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

   ดอกเบีย้ถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคำานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ เงนิปันผลรบัถอืเปน็

รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

  (จ) กำาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

   กำาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

  (ฉ) รายได้อื่น

   รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.3 สำารองเบี้ยประกันภัย

  (ก) เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

   บรษิทัฯ ตัง้เงนิสำารองเบีย้ประกนัภัยท่ียังไม่ถอืเป็นรายได้ตามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณชิย์

เรื่องการจัดสรรเงินสำารองสำาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัยดังนี้

 ประเภทการประกัน วิธีการค�านวณเงินส�ารอง

 - การประกันภัยขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกันอุบัติเหตุ - ร้อยละร้อย ของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์

  การเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน  ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัท 

    ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

 - การประกันภัยอื่น - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)

  (ข) สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

   สำารองความเส่ียงภยัทีย่งัไมส่ิน้สุด เป็นจำานวนเงนิท่ีบรษัิทฯ จัดสำารองไวเ้พ่ือชดใชค้า่สนิไหมทดแทน

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสำาหรบัการประกนัภยัทีย่งัมผีลบงัคบัอยู ่ซึง่คำานวณโดยวธิกีารทางคณติศาสตรป์ระกนัภัย บรษิทัฯ 

ใช้การประมาณการที่ดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิง 

จากข้อมูลในอดีต

   สำารองความเส่ียงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีสำารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่ 

สิ้นสุดมากกว่าสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

 3.4 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำานวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้

รับการแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ

ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 

  บริษัทฯ ได้ต้ังสำารองเพิ่มเติมสำาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ 

ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำานวณจาก 

ประมาณการทีด่ทีีส่ดุของคา่สินไหมทดแทนทีค่าดวา่จะจ่ายให้แกผู่เ้อาประกนัภัยในอนาคตสำาหรบัความสูญเสียท่ีเกดิขึน้

แล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ

รายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี
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Type of insurance Reserve Calculation Method

- Transportation (cargo), travelling accident with 

 coverage periods of not over six-months

- Others

- 100% of premium as from the date policy is 

effective, throughout the period of insurance 

coverage

- Monthly average basis (the one-twenty fourth basis)

  (d) Interest income and dividends

   Interest income is recognized as interest accrues based on the effective rate method. 

Dividends are recognized when the right to receive the dividend is established.

  (e) Gain (loss) on trading securities 

    Gain (loss) on trading securities is recognized as income or expenses on the transaction date.

   (f)  Other income

    Other income is recognized on the accrual basis

 3.3 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:-

  (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.

 3.4 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.
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 3.5 ค่าจ้าง ค่าบำาเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น

  ค่าจา้งและคา่บำาเหนจ็ถอืเปน็ค่าใชจ้า่ยทนัทีในงวดบัญชทีีเ่กดิรายการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ บนัทกึตามเกณฑ์

คงค้าง

 3.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี 

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 3.7 เบี้ยประกันภัยค้างรับ

  เบี้ยประกันภัยค้างรับโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญจากจำานวนทีค่าดวา่จะเรยีกเกบ็ไมไ่ดจ้ากเบีย้ประกนัภยัคา้งรบัทัง้สิน้ทีม่อียูโ่ดยประมาณจากประสบการณใ์นการ

เรียกเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน

 3.8 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

  สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่แสดงดว้ยสำารองประกนัภยัสว่นทีเ่รยีกคนืจากการประกนัภยัตอ่ซึง่ประมาณ

ขึน้โดยอา้งองิสญัญาประกนัภยัตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งของสำารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได ้และสำารองคา่สนิไหมทดแทน

ตามกฎหมายว่าด้วยการคำานวณสำารองประกันภัย

 3.9 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

  (ก) ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำาที่วางไว้

จากการรับประกันภัยต่อ

   เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบำาเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทน

ค้างรับ และรายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณา

จากประสบการณก์ารเกบ็เงนิ และสถานะปจัจบุนัของเงนิคา้งรบัจากบรษัิทประกนัภัยต่อ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

  (ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำา

ที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย  

และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อ 

ด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบ

ทุกข้อดังต่อไปนี้

   (1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำาจำานวนท่ีรับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน 

และ

   (2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำาระจำานวนท่ีรับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ  

หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำาระหนี้สิน

 3.10 เงินลงทุน

  (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

ของหลักทรัพย์เป็นรายการกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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 3.5 Commissions, brokerages and other expense

  Commissions and brokerages are expended when incurred, Other expense is recognized on 

the accrual basis

 3.6 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.

 3.7 Premium due and uncollected

  Premium due and uncollected from direct 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.

 3.8 Reinsurance assets

  Reinsurance assets are stated at the amounts of 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.

 3.9 Reinsurance receivables and due to reinsurers

  (a) Reinsurance receivables 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 

receivables, 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.

  (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 receivables 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.

 3.10 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.
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  (ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า  

หลักทรัพย์ดังกล่าวไปยังกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระทั่งจำาหน่าย 

หลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกำาไรขาดทุน

  (ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย บริษัทฯ  

ตดับัญชสีว่นเกนิ/สว่นต่ำากวา่มูลค่าตราสารหนีต้ามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จรงิ ซ่ึงจำานวนท่ีตัดจำาหน่ายนีจ้ะแสดงเป็นรายการ

ปรับกับดอกเบี้ยรับ

  (ง) เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไปซึง่แสดงตามราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด  

ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำานวณโดยใช้ราคา

จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ท่ีจะถือ 

จนครบกำาหนดและเงนิลงทุนทัว่ไปในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็เมือ่ราคาตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืบริษทัฯ 

ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

   ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน

ไดบั้นทึกเป็นรายการกำาไรหรอืขาดทนุในงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ หรอืแสดงเปน็สว่นเกนิทนุหรอืสว่นต่ำากวา่ทนุจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 3.11 ทรัพย์สินรอการขาย

  อสงัหารมิทรพัยร์อการขาย แสดงตามราคาทนุหรอืราคาสทุธทิีค่าดวา่จะขายไดแ้ลว้แตร่าคาใดจะต่ำากวา่ 

โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำาหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

 3.12 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับคืน บริษัทฯ ต้ังสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้และราคาประเมินของ 

หลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน

 3.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  (ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

  (ข) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 

การใช้งานโดยประมาณดังนี้

   อาคาร และส่วนปรับปรุง 20 ปี

   เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน  5 ปี

   ยานพาหนะ  5 ปี

   ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
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  (b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the carrying 
amounts of securities are recorded as operation comprehensive income and recognized this accumulation 
to shareholder’s equity until sold out these securities that will be record in the Statements of comprehensive 
income.
  (c) Investments in held-to-maturity debt securities are recorded at amortized cost. The 
premium/discount on debt securities is amortized by the effective rate method with the amortized amount 
presented as an adjustment to the interest income.
  (d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other 
investments, are stated at cost net of allowance for the diminution in value (if applicable).
   The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working 
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instruments are 
determined based on the price quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trust is 
determined from their net asset value.
   Loss on impairment of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity debt 
securities, and other investments is included in the Statements of comprehensive income when the carrying 
amount exceeds its recoverable amount. the weighted average method is used for computation of the 
cost of investments.
   In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are 
adjusted to their fair value as at the reclassification date. Differences between the carrying amount of the 
investments and their fair value on that date are recorded as gains (losses) in the Statements of comprehensive 
income, or as revaluation surplus (deficit) from change in the value of investments in shareholders’ equity, 
depending on the type of investment which is reclassified.
 3.11 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.
 3.12 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.
 3.13 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.
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 3.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงตามราคาทุนหักคา่ตัดจำาหนา่ยสะสมและคา่เผือ่การด้อยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

คา่ตดัจำาหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนคำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของสญัญาเชา่และอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี

 3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่  

หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตาม

บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดร้ับคืน และรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จ มลูคา่ที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

 3.16 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

  (ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระโดยคำานวณจากกำาไรประจำาปีท่ีต้องเสียภาษี 

โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีที่ค้างชำาระในปีก่อนๆ

  (ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   1) ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชคีำานวณขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ 

และหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้นบริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีสำาหรับงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำาระหนี้สินภาษี

   2) บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี  

และรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไ่ดใ้ช ้ 

ท้ังนีบ้รษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อการตดับัญชกีต่็อเมือ่มคีวามเป็นไปได้คอ่นขา้งแนท่ี่บรษัิทฯ จะมกีำาไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

   3) บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำาไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ภาษี 

   4) บรษิทัฯ จะรบัรูภ้าษเีงนิไดร้อตดับญัชเีปน็รายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ยกเวน้

กรณีที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของเจ้าของ

 3.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ

ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
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 3.14 Intangible assets and amortization

  Intangible asset is stated at cost less accumulated amortization and impairment of assets (if 

applicable). Amortization of intangible assets is calculated by reference to their costs on a straight-line 

basis over the period of the lease and the expected beneficial period as follows: - 

  Computer software 5 years

 3.15 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.

 3.16 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.

 3.17 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.



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

152

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น 

สาระสำาคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุม 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ

 3.18 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้น

  บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเล้ียงชีพ 

เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

  บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม

และเงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

  บริษัทฯ มีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  

ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

  บริษัทฯ คำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด 

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำาการประเมินภาระผูกพัน

ดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดังกลา่วต้องใชข้อ้สมมติทีห่ลากหลายรวมถงึขอ้สมมติ

เกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และ

อัตราเงินเฟ้อ

  บริษัทฯ รับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains 

and losses) สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้

กำาไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกำาไรขาดทุน

 3.19 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  สัญญาเช่าดำาเนินงานในการเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าเป็นของผู้ให้เช่า 

ไดจ้ดัประเภท เปน็การเชา่ดำาเนนิงาน คา่เชา่ทีจ่า่ยภายใต้การเชา่ดำาเนนิงานได้บนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยภายใตอ้ายสุญัญาเชา่

 3.20 เงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ปน็เงินตราตา่งประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่

ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 3.21 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

  บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน เมื่อบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมาย

หรอืเป็นภาระผกูพันทีค่อ่นขา้งแนน่อนทีม่ผีลสบืเนือ่งจากเหตุการณใ์นอดีต ซึง่อาจทำาใหบ้รษิทัฯ ตอ้งชำาระหรอืชดใชต้าม

ภาระผูกพันนั้น และจำานวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
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  They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a 

voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management 

personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

 3.18 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).

 3.19 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.

 3.20 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.

 3.21 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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 3.22 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ 

การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้

 3.23 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

  สว่นงานดำาเนนิงานไดถ้กูรายงานในลักษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนำาเสนอให้ผูม้อีำานาจตัดสนิใจสูงสดุ

ด้านการดำาเนินงาน ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการผู้จัดการ ที่ทำาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

 3.24 เครื่องมือทางการเงิน

  เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์เบีย้ประกนัภยัคา้งรับ สินทรพัย์จากการประกนัภัยต่อ และเจา้หนีบ้รษิทัประกนัภัยต่อ ซึง่นโยบาย

การบัญชีเฉพาะสำาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 3.25 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำานวณ 

โดยการหารยอดกำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญท่ีจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้วในระหว่างปีถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน้ำาหนัก 

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการ

ประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อนเสมอ การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส้ง่ ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิ 

ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่

ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบ้ียประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  

ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ซึ่งคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และ 

ตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

สว่นสนิทรพัยจ์าการประกนัภยัตอ่ พิจารณาเพ่ิมเตมิจากการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื หรอืขอ้มลูเงนิกองทนุทีป่รากฎอยู ่

ณ วันปิดบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

 4.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

  บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนท่ัวไปเมื่อมูลค่ายุติธรรม

ของเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสำาคญัและเปน็ระยะเวลานานหรอืเมือ่มขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่ การทีจ่ะสรุปวา่ 

เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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 3.22 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.

 3.23 Segment reporting

  Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided 

to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating 

resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as Managing Director 

that makes strategic decisions.

 3.24 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.

 3.25 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. Critical accounting estimates, assumptions and judgements

 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times 

requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently 

uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results 

could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:

 4.1 Allowance for doubtful accounts of premium due and uncollected and reinsurance assets.

  In determining an allowance for doubtful accounts of premium due and uncollected and 

reinsurance assets, the management needs to make judgement and estimates expected loss incurred from 

expected uncollectible of premium due and collected and reinsurance assets.

  Allowance for doubtful accounts is estimated based upon past collection history, aging profile 

of outstanding debts and the current status of premium due and uncollected and reinsurance assets as 

at the statement of financial position date. Reliability rankings, existing information of fund at the closing 

date and other information disclosed in public are additionally determined for reinsurance assets.

 4.2 Impairment of equity investments

  The Company treat available-for-sale investments as impaired when there has been a significant 

or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment 

exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the management.
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 4.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ฝา่ยบรหิารเปน็ผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมลูคา่ซากสำาหรบั อาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัย์

ไม่มีตัวตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจาก 

การประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

  นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา  

และบันทึกขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รบัคนืต่ำากวา่มลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนี้

ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณร์ายได้และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเกีย่วเนือ่งกบัสนิทรพัยน้ั์น

 4.4 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 

จะสามารถนำาไปหกักบัผลแตกตา่งชัว่คราวทางภาษไีด ้บรษิทัไดค้ำานงึถงึผลประโยชนท์างภาษใีนอนาคตและการวางแผน

ทางภาษอีย่างรอบคอบและเปน็ไปได ้เพ่ือใชใ้นการประเมนิการรบัรูภ้าษีเงนิไดร้อตดับญัช ีสมมตฐิานของบรษิทัเกีย่วกบั 

ความสามารถในการทำากำาไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษี และ 

การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สำาคัญในแต่ละช่วงเวลาน้ัน อาจทำาให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญของฐานะ 

ทางการเงินและผลการดำาเนินงานของกิจการ

 4.5 ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

  ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานบันทึก 

ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคำานวณจากหลายสมมติฐาน ด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำาหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็นประจำา

ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบัน

 4.6 ผลประโยชน์พนักงาน

  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัย  ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

 4.7 สำารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด 

  สำารองประกันภัยสำาหรับความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุดคำานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  

โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการ

ประมาณเงินสำารองดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการ 

อย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

 4.8 คดีฟ้องร้อง

  บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ 

ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายเกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้
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 4.3 Property, plant and equipment / intangible assets

  Management determines the estimated useful lives and residual values for the property, plant 

and equipment / intangible assets. Management will revise the depreciation charge where useful lives and 

residual values are different to previous estimates, or will write off or write down technically obsolete assets 

that have been abandoned or sold.

  In addition, the management is required to review plant and equipment for impairment on a 

periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower 

than the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses 

relating to the assets subject to the review.

 4.4 Deferred tax

  Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits 

will be available against which the deductible temporary differences can be utilised. The Company 

considers future taxable income and ongoing prudent and feasible tax planning strategies in assessing 

whether to recognise deferred tax assets. The Company’s assumptions regarding the future profitability and 

the anticipated timing of utilisation of deductible temporary differences and significant changes in these 

assumptions from year to year may have a material impact on the Company’s reported financial position 

and results of operations.

 4.5 Claims incurred but not yet reported by insured (“IBNR”)

  The IBNR recognised in the Statement of Financial Position is estimated based on various 

assumptions by using actuarial methods required by Office of Insurance Commission. The assumptions are 

frequently reviewed in the light of recent experience and current conditions.

 4.6 Employee benefits obligations

  The obligation under the defined benefit plans and other long-term employee benefit plans 

are determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, 

including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

 4.7 Unexpired risk reserve

  Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of 

the claims expected to incur over the remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the 

management to exercise judgment, with reference to historical data and the best estimates available at 

the time.

 4.8 Litigation 

  The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management 

has used judgment to assess of the results of the litigation and believes that loss incurred will not exceed the 

recorded amounts as at the end of reporting period. However, actual results could differ from the estimates
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5. การวัดมูลค่ายุติธรรม

 บริษัทฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ท่ีเกีย่วขอ้งกำาหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไมม่ตีลาดท่ีมสีภาพคลอ่ง หรอืไมส่ามารถหาราคา

เสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งได ้บรษิทัฯจะใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม เชน่ การคำานวณมลูคา่ปจัจบุนัของ

กระแสเงินสด เป็นต้น

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ในการนำาเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คำานิยามของลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน 

ดังนี้

 l ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์ 

     หรือหนิ้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่าได้

 l ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำาหรับสินทรัพย์น้ัน 

     หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

 l ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษัิทฯมสีนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยุติธรรมและมสิีนทรพัย์

และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรมได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

 2560

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม

  ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      

  ตราสารทุน   255,217,015.17 255,217,015.17 - - 255,217,015.17

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,549,811.22 39,549,811.22 - - 39,549,811.22

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 25,129,084.90 - - 25,129,084.90 25,129,084.90

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สำารอง

  สินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจาก

  บริษัทประกันภัยต่อ 5,244,300.31 - - 5,244,300.31 5,244,300.31

 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 9,278,533.89 - - 9,278,533.89 9,278,533.89

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด     

  หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,965,152.40 16,965,152.40

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 200,000,000.00 - 205,365,387.36 - 205,365,387.36 
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(Unit : Baht) 

 2017

 Carrying Fair values

  values Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets measured at fair value      

 Available-for-sale investments      

  Equity securities  255,217,015.17 255,217,015.17 - - 255,217,015.17

Assets for which fair value are disclosed      

 Cash and cash equivalents 39,549,811.22 39,549,811.22 - - 39,549,811.22

 Premium receivables 25,129,084.90 - - 25,129,084.90 25,129,084.90

 Reinsurance assets - claim reserves

  refundable from reinsurers 5,244,300.31 - - 5,244,300.31 5,244,300.31

  Reinsurance receivables 9,278,533.89 - - 9,278,533.89 9,278,533.89

 Held to maturity investments 

 Government and state     

  enterprise securities 16,600,000.00 - - 16,965,152.40 16,965,152.40

 Private sector debt securities 200,000,000.00 - 205,365,387.36 - 205,365,387.36

5. FAIR VALUE MEASUREMENT

 The Company use the market approach to measure their assets and liabilities that are required 

to be measured at fair value by relevant financial reporting standards, except that the cost approach or 

income approach is used when there is no active market or when a quoted market price is not available. 

The Company used an appropriate measurement such as the present value determination of cash flows 

etc.

 Fair value hierarchy

 In applying the above-mentioned valuation techniques, the Company endeavour to use relevant 

observable inputs as much as possible. The different levels have been defined as follows:

 l Level 1 quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that  

    the entity can access at the measurement date.

 l Level 2 inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for  

    assets or liabilities, either directly or indirectly.

 l Level 3 unobservable inputs for assets or liabilities.

 As at 31 December 2017 and 2016, the Company had assets and liabilities that were measured at 

fair value or disclosed at fair value using different levels of inputs as follows:
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เงินฝากสถาบันการเงินที่ 

  ครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือน 164,930,000.00 164,930,000.00 - - 164,930,000.00

 เงินลงทุนทั่วไป  341,060.00 - - 22,209,646.56 22,209,646.56

 เงินให้กู้ยืม   10,177,930.20 - - 10,177,930.20 10,177,930.20

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสำารอง 

  - ค่าสินไหมทดแทน 34,367,951.77 - - 34,367,951.77 34,367,951.77

 เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ  17,595,171.95 - - 17,595,171.95 17,595,171.95

(หน่วย : บาท)

 2560

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม

  ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

(หน่วย : บาท)

 2559

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม

  ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้น

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      

  ตราสารทุน   242,113,145.03 242,113,145.03 - - 242,113,145.03

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,951,023.90 17,951,023.90 - - 17,951,023.90

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 19,649,389.13 - - 19,649,389.13 19,649,389.13

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สำารอง

  สินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจาก

  บริษัทประกันภัยต่อ 6,794,101.37 - - 6,794,101.37 6,794,101.37

 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 10,589,309.80 - - 10,589,309.80 10,589,309.80

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด     

  หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,798,248.30 16,798,248.30

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 168,000,000.00 - 171,268,655.89 - 171,268,655.89

 เงินฝากสถาบันการเงินที่ 

  ครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือน 211,930,000.00 211,930,000.00 - - 211,930,000.00

 เงินลงทุนทั่วไป  341,060.00 - - 20,699,701.38 20,699,701.38

 เงินให้กู้ยืม   12,472,922.28 - - 12,472,922.28 12,472,922.28

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสำารอง 

  - ค่าสินไหมทดแทน 37,526,442.62 - - 37,526,442.62 37,526,442.62

เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ  16,984,613.93 - - 16,984,613.93 16,984,613.93
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 Deposits at financial institutions which 

  matured over 3 months 164,930,000.00 164,930,000.00 - - 164,930,000.00

 General investments 341,060.00 - - 22,209,646.56 22,209,646.56

 Loans    10,177,930.20 - - 10,177,930.20 10,177,930.20

Liabilities which fair value are disclosed     

 Insurance contract liabilities 

  - claim reserves  34,367,951.77 - - 34,367,951.77 34,367,951.77

 Amounts due to reinsurances 17,595,171.95 - - 17,595,171.95 17,595,171.95

(Unit : Baht) 

 2017

 Carrying Fair values

  values Level 1 Level 2 Level 3 Total

(Unit : Baht) 

 2016

 Carrying Fair values

  values Level 1 Level 2 Level 3 Total

 During the current period, there were no transfers within the fair value hierarchy.

Assets measured at fair value      

 Available-for-sale investments      

  Equity securities  242,113,145.03 242,113,145.03 - - 242,113,145.03

Assets for which fair value are disclosed      

 Cash and cash equivalents 17,951,023.90 17,951,023.90 - - 17,951,023.90

 Premium receivables 19,649,389.13 - - 19,649,389.13 19,649,389.13

 Reinsurance assets - claim reserves

  refundable from reinsurers 6,794,101.37 - - 6,794,101.37 6,794,101.37

  Reinsurance receivables 10,589,309.80 - - 10,589,309.80 10,589,309.80

 Held to maturity investments 

 Government and state     

  enterprise securities 16,600,000.00 - - 16,798,248.30 16,798,248.30 

 Private sector debt securities 168,000,000.00 - 171,268,655.89 - 171,268,655.89

 Deposits at financial institutions which 

  matured over 3 months 211,930,000.00 211,930,000.00 - - 211,930,000.00

 General investments 341,060.00 - - 20,699,701.38 20,699,701.38

 Loans    12,472,922.28 - - 12,472,922.28 12,472,922.28

Liabilities which fair value are disclosed     

 Insurance contract liabilities 

  - claim reserves  37,526,442.62 - - 37,526,442.62 37,526,442.62

Amounts due to reinsurances 16,984,613.93 - - 16,984,613.93 16,984,613.93
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินสด 995,548.86 1,194,477.84

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 8,554,262.36 16,756,546.06

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้นกำาหนดระยะเวลา 30,000,000.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,549,811.22 17,951,023.90

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้

   (หน่วย : บาท)

 2560 2559

สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันต่อ   

สำารองค่าสินไหมทดแทน 5,244,300.31 6,794,101.37

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 18,071,801.48 30,779,772.12

รวม 23,316,101.79 37,573,873.49

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เบี้ยประกันภัยค้างรับ จำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำาระ 

นับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้

(หน่วย : บาท)

 2560 2559 

 ผู้เอา ตัวแทนและ  ผู้เอา ตัวแทนและ 

 ประกันภัย นายหน้า รวม ประกันภัย นายหน้า รวม

  ประกันภัย   ประกันภัย

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 1,804,956.26 17,277,307.33 19,082,263.59 1,396,954.63 14,104,652.79 15,501,607.42

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 71,439.05 2,823,183.34 2,894,622.39 19,238.43 3,161,074.75 3,180,313.18

ค้างรับ 30 - 60 วัน - 1,371,995.12 1,371,995.12 - 351,049.77 351,049.77

ค้างรับ 60 - 90 วัน 217,699.33 1,562,504.47 1,780,203.80 - 616,418.76 616,418.76

ค้างรับเกินกว่า 90 วัน - 1,502,788.09 1,502,788.09 - 1,377,603.37 1,377,603.37

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,094,094.64 24,537,778.35 26,631,872.99 1,416,193.06 19,610,799.44 21,026,992.50

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1,502,788.09) (1,502,788.09) - (1,377,603.37) (1,377,603.37)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,094,094.64 23,034,990.26 25,129,084.90 1,416,193.06 18,233,196.07 19,649,389.13
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6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

  (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Cash 995,548.86 1,194,477.84

Deposits at banks with no fixed maturity date 8,554,262.36 16,756,546.06

Deposits at banks with fixed maturity date 30,000,000.00 0.00

Cash and cash equivalents 39,549,811.22 17,951,023.90

8. REINSURANCE ASSETS

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has reinsurance assets as below: 

(Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Insurance recovered from reinsurers   

Loss reserves 5,244,300.31 6,794,101.37

Unearned premium reserves (UPR) 18,071,801.48 30,779,772.12

Total 23,316,101.79 37,573,873.49

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016 

 Due from Due from agents Total Due from Due from agents Total

 insured and brokers  insured and brokers

Not yet due 1,804,956.26 17,277,307.33 19,082,263.59 1,396,954.63 14,104,652.79 15,501,607.42

Not over 30 days 71,439.05 2,823,183.34 2,894,622.39 19,238.43 3,161,074.75 3,180,313.18

Over 30 days to 60 days - 1,371,995.12 1,371,995.12 - 351,049.77 351,049.77

Over 60 days to 90 days 217,699.33 1,562,504.47 1,780,203.80 - 616,418.76 616,418.76

Over 90 days - 1,502,788.09 1,502,788.09 - 1,377,603.37 1,377,603.37

Total premium receivables 2,094,094.64 24,537,778.35 26,631,872.99 1,416,193.06 19,610,799.44 21,026,992.50

Less: Allowance for doubtful accounts - (1,502,788.09) (1,502,788.09) - (1,377,603.37) (1,377,603.37)

Total premium due and 

 uncollected, net 2,094,094.64 23,034,990.26 25,129,084.90 1,416,193.06 18,233,196.07 19,649,389.13

7. PREMIUM DUE AND UNCOLLECTED

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has balances of premium due and uncollected 

which classified by aging from the maturity date under the stipulated law of the premium collection as 

follows:
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9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้  

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 9,278,533.89 10,589,309.80

รวม 9,278,533.89 10,589,309.80

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จำาแนกอายุ ดังนี้

   (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 9,192,649.08 10,451,727.30

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 85,884.81 137,582.50

รวม 9,278,533.89 10,589,309.80

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 10.1 จำาแนกตามประเภทการลงทุน

(หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

 ราคาทุน/  ราคาทุน/ 

 ราคาทุนตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย    

ตราสารทุน 170,163,715.00 255,217,015.17 170,163,715.00 242,113,145.03

รวม 170,163,715.00 255,217,015.17 170,163,715.00 242,113,145.03

บวก (หัก): กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 85,053,300.17 - 71,949,430.03 -

เงินลงทุนเพื่อค้า - สุทธิ 255,217,015.17 255,217,015.17 242,113,145.03 242,113,145.03

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,600,000.00  16,600,000.00 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 200,000,000.00  168,000,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด            

 เกินกว่า 3 เดือน 164,930,000.00  211,930,000.00 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด - สุทธิ 381,530,000.00  396,530,000.00 

เงินลงทุนทั่วไป    

ตราสารทุน 341,060.00  341,060.00 

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 341,060.00  341,060.00 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 637,088,075.17  638,984,205.03 
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9. REINSURANCE RECEIVABLES

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has reinsurance receivables as below:  

    (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Amounts due from reinsurers 9,278,533.89 10,589,309.80

Total 9,278,533.89 10,589,309.80

 As at December 31, 2017 and 2016, balances of amounts due from reinsurers are classified by aging 

as follows:

   (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Within credit terms 9,192,649.08 10,451,727.30

Not over 12 months 85,884.81 137,582.50

Total 9,278,533.89 10,589,309.80

10. INVESTMENT IN SECURITIES

 10.1 Classified by type of investments
(Unit : Baht)

 31 December 2017 31 December 2016

 Cost/  Cost/ 

 Amortised cost Fair value Amortised cost Fair value

Available-for-sale investments    

Equity securities 170,163,715.00 255,217,015.17 170,163,715.00 242,113,145.03

Total 170,163,715.00 255,217,015.17 170,163,715.00 242,113,145.03

Unrealized gain (loss) 85,053,300.17 - 71,949,430.03 -

Available-for-sale investments - net 255,217,015.17 255,217,015.17 242,113,145.03 242,113,145.03

Held-to-maturity investments    

Government and state enterprise securities 16,600,000.00  16,600,000.00 

Private sector debt securities 200,000,000.00  168,000,000.00 

Deposits at financial institutions which matured            

 over 3 months 164,930,000.00  211,930,000.00 

Held-to-maturity investments - net 381,530,000.00  396,530,000.00 

General investments    

Equity securities 341,060.00  341,060.00 

General investments - net 341,060.00  341,060.00 

Investments in securities - net 637,088,075.17  638,984,205.03 
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 10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560

 ครบก�าหนด

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 25,000,000.00 98,000,000.00 77,000,000.00 200,000,000.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด 

 เกินกว่า 3 เดือน 164,930,000.00 - - 164,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00 381,530,000.00

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2559

 ครบก�าหนด

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด    
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 20,000,000.00 88,000,000.00 60,000,000.00 168,000,000.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด 

 เกินกว่า 3 เดือน 211,930,000.00 - - 211,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 231,930,000.00 99,600,000.00 65,000,000.00 396,530,000.00

 10.3 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้นำาเงินฝากธนาคารพาณิชย์ จำานวน 54.93 

และ 64.93 ล้านบาท ตามลำาดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันตามหมายเหตุ 35

11. เงินให้กู้ยืม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมโดยจำาแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ย

ที่ค้างชำาระ ดังนี้

 (หน่วย : บาท)

 2560

 ทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 9,509,900.34 - 668,029.86 - 10,177,930.20 - 10,177,930.20

รวม 9,509,900.34 - 668,029.86 - 10,177,930.20 - 10,177,930.20
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 10.2 Period to maturity

 (Unit : Baht)

 2017

 Period to maturity

 Within 1 year  1 - 5 years Over 5 years Total

Available-for-sale investments    

Government and state enterprise securities 1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00

Private sector debt securities 25,000,000.00 98,000,000.00 77,000,000.00 200,000,000.00

Deposits at financial institutions which matured 

 over 3 months 164,930,000.00 - - 164,930,000.00

Total available-for-sale investments 191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00 381,530,000.00

 (Unit : Baht)

 2016

 Period to maturity

 Within 1 year  1 - 5 years Over 5 years Total

Available-for-sale investments    
Government and state enterprise securities - 11,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00

Private sector debt securities 20,000,000.00 88,000,000.00 60,000,000.00 168,000,000.00

Deposits at financial institutions which matured 

 over 3 months 211,930,000.00 - - 211,930,000.00

Total available-for-sale investments 231,930,000.00 99,600,000.00 65,000,000.00 396,530,000.00

 10.3 Investments subject to restriction

  As at December 31, 2017 and 2016, the Company pledged bank deposit Baht 54.93 million 

and Baht 64.93 million respectively as collateral as stated in note 35.

11. LOANS

 As at December 31, 2017 and 2016, loans and accrued interest aged by principal and accrued 

interest are as follows

  (Unit : Baht)

 December 31, 2017

 Mortgage loans Others Total

 Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total

Not yet due 9,509,900.34 - 668,029.86 - 10,177,930.20 - 10,177,930.20

Total 9,509,900.34 - 668,029.86 - 10,177,930.20 - 10,177,930.20
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 (หน่วย : บาท)

 2559

 ทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 11,551,614.54 - 921,307.74 - 12,472,922.28 - 12,472,922.28

รวม 11,551,614.54 - 921,307.74 - 12,472,922.28 - 12,472,922.28

 11.1 เงินให้กู้ยืม โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี 

 11.2 เงินให้กู้ยืมโดยให้บุคคลค้ำาประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี

 11.3 เงินให้กู้ยืม โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืน อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ MOR-1.5 ต่อปี

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

      (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 

 ที่ดิน อาคาร เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ รวม

   ติดตั้งและ

   เคร่ืองใช้ส�านักงาน 

ราคาทุน :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 41,549,000.00 80,536,138.70 54,046,016.55 14,608,961.54 190,740,116.79 

 ซื้อเพิ่ม - - 713,928.04 - 713,928.04 

  จำาหน่าย - - (787,786.49) - (787,786.49) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 80,536,138.70 53,972,158.10 14,608,961.54 190,666,258.34 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :       

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 78,223,277.04 52,701,174.94 13,920,510.12 144,844,962.10 

  ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 1,752,356.11 616,806.14 179,099.60 2,548,261.85 

  จำาหน่าย - - (787,786.49) - (787,786.49) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 79,975,633.15 52,530,194.59 14,099,609.72 146,605,437.46 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 41,549,000.00 2,312,861.66 1,344,841.61 688,451.42 45,895,154.69

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 560,505.55 1,441,963.51 509,351.82 44,060,820.88 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี : 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     2,548,261.85 
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 (Unit : Baht)

 December 31, 2016

 Mortgage loans Others Total

 Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total

Not yet due 11,551,614.54 - 921,307.74 - 12,472,922.28 - 12,472,922.28

Total 11,551,614.54 - 921,307.74 - 12,472,922.28 - 12,472,922.28

      (Unit : Baht)

 2017 

 Land Building Fixture and Vehicle Total

   office

   equipment 

Cost :

At December 31, 2016 41,549,000.00 80,536,138.70 54,046,016.55 14,608,961.54 190,740,116.7 

 Additions - - 713,928.04 - 713,928.04 

  Disposal - - (787,786.49) - (787,786.49) 

At December 31, 2017  41,549,000.00 80,536,138.70 53,972,158.10 14,608,961.54 190,666,258.34 

Accumulated depreciation :       

 At December 31, 2016 - 78,223,277.04 52,701,174.94 13,920,510.12 144,844,962.10 

  Depreciation for the year  - 1,752,356.11 616,806.14 179,099.60 2,548,261.85 

  Disposal - - (787,786.49) - (787,786.49)

 At December 31, 2017 - 79,975,633.15 52,530,194.59 14,099,609.72 146,605,437.46 

Net book value :

 At December 31, 2016 41,549,000.00 2,312,861.66 1,344,841.61 688,451.42 45,895,154.69

 At December 31, 2017 41,549,000.00 560,505.55 1,441,963.51 509,351.82 44,060,820.88 

Depreciation for the year : 

 At December 31, 2017     2,548,261.85 

 11.1  The collateralized loans are loan facilities provided to employees as part of the credit welfare 

project for house with interest rate MLR – 1.5% and MOR - 2.0% per annum. 

 11.2  The collateralized loans are personal loans provided to employees as part of the benefit 

program with interest rate at MLR - 1.5% per annum and MOR per annum.

 11.3  The collateralized loans are loan facilities provided to other person at interest rate MOR-1.5% 

per annum.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่า 

เสื่อมราคาสะสม จำานวน 143.48 ล้านบาท และจำานวน 107.23 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวน

แล้วแต่สินทรัพย์ยังคงใช้งานอยู่

      (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2559 

 ที่ดิน อาคาร เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ รวม

   ติดตั้งและ

   เคร่ืองใช้ส�านักงาน 

ราคาทุน :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 41,549,000.00 80,536,138.70 53,621,670.47 15,422,711.54 191,129,520.71 

 ซื้อเพิ่ม - - 424,346.08 - 424,346.08 

  จำาหน่าย - - - (813,750.00) (813,750.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  41,549,000.00 80,536,138.70 54,046,016.55 14,608,961.54 190,740,116.79 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :       

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 75,915,360.96 52,129,363.77 14,555,158.52 142,599,883.25 

  ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 2,307,916.08 571,811.17 179,099.60 3,058,826.85 

  จำาหน่าย - - - (813,748.00) (813,748.00) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 78,223,277.04 52,701,174.94 13,920,510.12 144,844,962.10 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 41,549,000.00 4,620,777.74 1,492,306.70 867,553.02 48,529.637.46 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  41,549,000.00 2,312,861.66 1,344,841.61 688,451.42 45,895,154.69

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี :       

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     3,058,826.85

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

 (หน่วย : บาท)

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,941,571.03

 เพิ่มขึ้น  -

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,941,571.03

 เพิ่มขึ้น -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,941,571.03

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,704,221.18

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 60,400.00
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      (Unit : Baht)

 2016 

 Land Building Fixture and Vehicle Total

   office

   equipment 

Cost :

At December 31, 2015 41,549,000.00 80,536,138.70 53,621,670.47 15,422,711.54 191,129,520.71 

 Additions - - 424,346.08 - 424,346.08 

  Disposal - - - (813,750.00) (813,750.00) 

At December 31, 2016  41,549,000.00 80,536,138.70 54,046,016.55 14,608,961.54 190,740,116.79 

Accumulated depreciation :       

 At December 31, 2015 - 75,915,360.96 52,129,363.77 14,555,158.52 142,599,883.25 

  Depreciation for the year  - 2,307,916.08 571,811.17 179,099.60 3,058,826.85 

  Disposal - - - (813,748.00) (813,748.00) 

 At December 31, 2016 - 78,223,277.04 52,701,174.94 13,920,510.12 144,844,962.10 

Net book value : 

 At December 31, 2015 41,549,000.00 4,620,777.74 1,492,306.70 867,553.02 48,529.637.46 

 At December 31, 2016  41,549,000.00 2,312,861.66 1,344,841.61 688,451.42 45,895,154.69

Depreciation for the year :       

 At December 31, 2016     3,058,826.85

13. INTANGIBLE ASSETS

 (Unit : Baht)

   Computer software

Cost   

At December 31, 2015 1,941,571.03

 Additions  -

At December 31, 2016 1,941,571.03

 Additions -

At December 31, 2017 1,941,571.03

Accumulated amortization 

At December 31, 2015 1,704,221.18

 Amortization charge 60,400.00

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has furniture, fixtures and office equipment at 

cost before deducting accumulated depreciation amount of Baht 143.48 million and Baht 107.23 million, 

respectively which are fully depreciated and still used in its operation.
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14. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ี้

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

สำารองเบี้ยประกันภัย 1,939,952.90 912,220.03

สำารองค่าสินไหมทดแทน 2,224,600.07 2,401,067.43

สำารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงานให้

 บริษัทฯ ทราบ (IBNR) 2,254,812.55 2,328,654.57

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 300,557.61 275,520.67

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 1,905,808.00 2,568,276.80

รวม 8,625,731.13 8,485,739.50

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย 17,010,660.03 14,389,886.01

รวม 17,010,660.03 14,389,886.01

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (8,384,928.90) (5,904,146.51)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (ต่อ)

 (หน่วย: บาท)

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,764,621.18

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 60,400.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,825,021.18

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 176,949.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 116,549.85

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 2560 60,400.00

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 2559 60,400.00
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14. DEFERED TAX

 14.1 As at December 31, 2017 and 2016, the component of deferred tax assets and liabilities consist 

of following items.

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Deferred tax assets   

Premium reserve 1,939,952.90 912,220.03

Loss reserves and outstanding claims 2,224,600.07 2,401,067.43

Loss reserves incurred but not reported (IBNR) 2,254,812.55 2,328,654.57

Allowance for doubtful accounts 300,557.61 275,520.67

Employee benefit obligation 1,905,808.00 2,568,276.80

Total 8,625,731.13 8,485,739.50

Deferred tax liabilities   

 Unrealized gain from investment valuation - Available for sale 17,010,660.03 14,389,886.01

Total 17,010,660.03 14,389,886.01

Deferred tax assets (liabilities) - net (8,384,928.90) (5,904,146.51)

At December 31, 2016 1,764,621.18

 Amortization charge 60,400.00

At December 31, 2017 1,825,021.18

Net book value: 

At 31 December 2016 176,949.85

At 31 December 2017 116,549.85

Amortization for the year 2017 60,400.00

Amortization for the year 2016 60,400.00

13. INTANGIBLE ASSETS (Cont.)

 (Unit : Baht)

   Computer software
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 14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2,010,693.64 5,323,450.24

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว (731,653.63) (796,003.98)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,279,040.01 4,527,446.26

 14.3 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

 2560 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระ

 ผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (591,662.00) 570,630.40

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไร(ขาดทุน)จากการ 

 วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (2,620,774.02) (1,985,870.02)

  (3,212,436.02) (1,415.239.62)

 14.4 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษี 

ที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้ี้

(หน่วย : บาท)

 2560 2559

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 14,571,157.78 30,023,895.46

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 2,914,231.56 6,004,779.09

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน  

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - -

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:  

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี (2,012,337.01) (1,870,254.86)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 377,145.46 392,922.03

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,279,040.01 4,527,446.26
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 14.2 Income tax for the year ended December 31, 2017 and 2016 is summarized as follows:

(Unit : Baht)

 2017 2016

Current income tax:  

Income tax for the year 2,010,693.64 5,323,450.24

Deferred income tax:  

Deferred tax from temporary difference (731,653.63) (796,003.98)

Income tax presented in statement of comprehensive income 1,279,040.01 4,527,446.26

 14.3 The amount of income tax relating to each component of other comprehensive incomes for 

the year ended December 31, 2017 and 2016 are summarized as follows:

(Unit : Baht)

 2017 2016

Deferred tax realting to Remeasurements of post-employment

 benefit obligations for the year (591,662.00) 570,630.40

Deferred tax realting to gain (loss) from investment valuation 

 Available for sale (2,620,774.02) (1,985,870.02)

  (3,212,436.02) (1,415.239.62)

 14.4 Reconciliation amount between income tax expenses and multiplication of taxable profit and 

tax rate used for the year ended December 31, 2017 and 2016 are presented as follows:

(Unit : Baht)

 2017 2016

Profit (Loss) from accounting before income tax 14,571,157.78 30,023,895.46

Income tax rate 20% 20%

Profit(Loss) from accounting before income tax multiplied 

 by income tax rate 2,914,231.56 6,004,779.09

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 (2,012,337.01) (1,870,254.86)

Undeductible expenses 377,145.46 392,922.03

Income tax presented in statement of comprehensive income 1,279,040.01 4,527,446.26
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15. สินทรัพย์อื่น

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า 1,970,334.19 1,998,018.84

สินไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี 1,113,986.90 1,355,079.01

ลูกหนี้อื่น 1,930,111.29 1,447,045.73

อื่นๆ 2,405,047.45 2,335,825.17

รวม 7,419,479.83 7,135,968.75

16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

 31 ธันวาคม 2560

 หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา สุทธิ

 ประกันภัย ประกันภัยต่อ 

สำารองค่าสินไหมทดแทน   

-ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 21,085,971.15 (3,236,382.44) 17,849,588.71

-ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 13,281,980.62 (2,007,917.87) 11,274,062.75

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 100,156,815.03 (18,071,801.48) 82,085,013.55

รวม 134,524,766.80 (23,316,101.79) 111,208,665.01

 31 ธันวาคม 2559

 หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา สุทธิ

 ประกันภัย ประกันภัยต่อ 

สำารองค่าสินไหมทดแทน   

-ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 23,819,660.55 (4,730,592.14) 19,089,068.41

-ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 13,706,782.07 (2,063,509.23) 11,643,272.84

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 101,848,604.48 (30,779,772.12) 71,068,832.36

รวม 139,375,047.10 (37,573,873.49) 101,801,173.61
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15. OTHER ASSTES

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Prepaid long-term commission 1,970,334.19 1,998,018.84

Loss recovery from counter parties 1,113,986.90 1,355,079.01

Other Receivables 1,930,111.29 1,447,045.73

Others 2,405,047.45 2,335,825.17

Total 7,419,479.83 7,135,968.75

16. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES

 December 31, 2017

 Insurance Liabilities on Net

 contract liabilities reinsurance 

Loss reserves and outstanding claims   

-Incurred and agreed claim reserves 21,085,971.15 (3,236,382.44) 17,849,588.71

-Incurred but not reported claim reserves 13,281,980.62 (2,007,917.87) 11,274,062.75

Premium liabilities - Unearned premium reserves 100,156,815.03 (18,071,801.48) 82,085,013.55

Total 134,524,766.80 (23,316,101.79) 111,208,665.01

 December 31, 2016

 Insurance Liabilities on Net

 contract liabilities reinsurance 

Loss reserves and outstanding claims   

-Incurred and agreed claim reserves 23,819,660.55 (4,730,592.14) 19,089,068.41

-Incurred but not reported claim reserves 13,706,782.07 (2,063,509.23) 11,643,272.84

Premium liabilities - Unearned premium reserves 101,848,604.48 (30,779,772.12) 71,068,832.36

Total 139,375,047.10 (37,573,873.49) 101,801,173.61
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 รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสำารองค่าสินไหมทดแทน

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 37,526,442.62 37,305,930.64

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปีปัจจุบัน 53,045,524.67 55,814,915.81

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน

 ที่เกิดขึ้นในงวด/ปีก่อน 4,622,190.92 6,799,562.18

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำานวณ

 สำารองค่าสินไหมทดแทน (424,801.45) 2,203,851.14

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (60,401,404.99) (64,597,817.15)

ยอดคงเหลือ 34,367,951.77 37,526,442.62

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจาก

สัญญารับประกันภัยต่อจำานวน 5.39 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: 5.43 ล้านบาท)

 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 101,848,604.48 112,074,567.35

เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับงวด/ปี 198,869,488.96 211,449,183.58

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด/ปี (200,561,278.41) (221,675,146.45)

ยอดคงเหลือ 100,156,815.03 101,848,604.48

 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 29,553,385.41 27,879,427.84

ประมาณการค่าสินไหมที่เกิดขึ้นในงวดนี้ 58,076,652.72 56,817,389.28

ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในงวดนี้ (58,196,818.59) (55,143,431.71)

ยอดคงเหลือ 29,433,219.54 29,553,385.41
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 Loss reserves and outstanding claims

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Beginning balances 37,526,442.62 37,305,930.64

Claim incurred in this period/year 53,045,524.67 55,814,915.81

Changes in claim reserves in previous period/year 4,622,190.92 6,799,562.18

Changes in claim reserves assumptions (424,801.45) 2,203,851.14

Claim paid in this period/year (60,401,404.99) (64,597,817.15)

Ending balances 34,367,951.77 37,526,442.62

 As at December 31, 2017, the Company had loss reserves and outstanding claims under reinsurance 

contracts of Baht 5.39 million (31 December 2016: Baht 5.43 million).

 Unearned premium reserve

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Beginning balances 101,848,604.48 112,074,567.35

Premium written for the period 198,869,488.96 211,449,183.58

Premium earned for the current period (200,561,278.41) (221,675,146.45)

Ending balance 100,156,815.03 101,848,604.48

 Unexpired risk reserve

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Balance as at January 1 29,553,385.41 27,879,427.84

Estimated claims for the period 58,076,652.72 56,817,389.28

Expired risk during the period (58,196,818.59) (55,143,431.71)

Ending balance 29,433,219.54 29,553,385.41
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด จำานวนเงิน 29.43  

ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำานวน 29.55 ล้านบาท) เนื่องจากสำารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีจำานวนต่ำากว่า

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(หน่วย : บาท)

 ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :       

- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 50,718,664 61,373,950 56,211,432 60,702,000 64,010,739 55,364,197 

- หนึ่งปีถัดไป 50,718,664 66,758,016 54,771,859 58,031,013 63,261,824   

- สองปีถัดไป 48,787,892 65,173,597 55,440,388 58,553,284     

- สามปีถัดไป 49,003,568 65,949,961 55,785,856       

- สี่ปีถัดไป 49,003,567 65,947,260         

- ห้าปีถัดไป 49,003,567           

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 49,003,567 65,947,260 55,785,856 58,553,284 63,261,824 55,364,197 347,915,988

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 49,003,567 65,939,260 55,785,856 56,484,528 60,861,428 32,770,655 320,845,294

รวม - 8,000 - 2,068,756 2,400,396 22,593,542 27,070,694

ปีอุบัติเหตุก่อน 2555       3,870,536

อื่นๆ       3,426,722

รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ       34,367,952

 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ
(หน่วย: บาท)

 ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :   

- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 39,764,701 62,913,126 49,727,350 52,321,459 47,303,374 45,887,288 

- หนึ่งปีถัดไป 39,764,701 58,991,867 40,798,794 49,355,510 46,158,395   

- สองปีถัดไป 41,156,260 57,651,082 41,583,811 49,779,703     

- สามปีถัดไป 41,668,370 58,197,568 41,922,646       

- สี่ปีถัดไป 41,668,273 58,199,966         

- ห้าปีถัดไป 41,668,273           

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 41,668,273 58,199,966 41,922,646 49,779,703 46,158,395 45,887,288 283,616,271

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 41,668,273 58,194,688 41,922,646 49,439,506 44,122,005 26,210,684 261,557,803

รวม - 5,278 - 340,197 2,036,391 19,676,603 22,058,468

ปีอุบัติเหตุก่อน 2555       775,345

อื่นๆ       6,289,838

รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ       29,123,651
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  As at December 31, 2017, the Company has not provided for unexpired risk reserve for the 

amount of Baht 29.43 million (December 31, 2017, Baht 29.55 million) since unexpired risk reserve is lower 

than unearned premium reserve.

 Gross claims table

(Unit : Baht)

 Accident year/Reporting year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Claim estimates:       

- as at accident year 50,718,664 61,373,950 56,211,432 60,702,000 64,010,739 55,364,197 

- Next one year 50,718,664 66,758,016 54,771,859 58,031,013 63,261,824   

- Next two years 48,787,892 65,173,597 55,440,388 58,553,284     

- Next three years 49,003,568 65,949,961 55,785,856       

- Next four years 49,003,567 65,947,260         

- Next five years 49,003,567           

Cumulative claim estimates 49,003,567 65,947,260 55,785,856 58,553,284 63,261,824 55,364,197 347,915,988

Cumulative payments 2012 - 2017 49,003,567 65,939,260 55,785,856 56,484,528 60,861,428 32,770,655 320,845,294

Total - 8,000 - 2,068,756 2,400,396 22,593,542 27,070,694

Claims before 2012       3,870,536

Others       3,426,722

Total gross loss reserves       34,367,952

 Net claims table
(Unit : Baht)

 Accident year/Reporting year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Claim estimates:   

- as at accident year 39,764,701 62,913,126 49,727,350 52,321,459 47,303,374 45,887,288 

- Next one year 39,764,701 58,991,867 40,798,794 49,355,510 46,158,395   

- Next two years 41,156,260 57,651,082 41,583,811 49,779,703     

- Next three years 41,668,370 58,197,568 41,922,646       

- Next four years 41,668,273 58,199,966         

- Next five years 41,668,273           

Cumulative claim estimates 41,668,273 58,199,966 41,922,646 49,779,703 46,158,395 45,887,288 283,616,271

Cumulative payments 2012 - 2017 41,668,273 58,194,688 41,922,646 49,439,506 44,122,005 26,210,684 261,557,803

Total - 5,278 - 340,197 2,036,391 19,676,603 22,058,468

Claims before 2012       775,345

Others       6,289,838

Total net loss reserves       29,123,651
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 ข้อสมมติ

 ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าสำารองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้

 (ก) ข้อสมมติในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน

  สำาหรับการทำาการประเมิน บริษัทฯได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดังนี้ 

  1) วธิพีฒันาการสนิไหม (Chain Ladder method) สำาหรบัขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทน

ที่เกิดขึ้น 

  2)  วธิ ีBornhuetter-Ferguson method หรอื “BF” สำาหรบัขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ สินไหมทดแทน

ที่เกิดขึ้น 

  3)  วิธี Expected Loss Ratio หรือ “ELR” 

 โดยปกติบริษัทมักใช้วิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าสำารองไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้น  

ยกเว้นในปีอุบัติเหตุใหม่ๆ ซึ่งข้อมูลพัฒนาการยังมีไม่มากพอ ดังนั้นจึงอาจต้องใช้ประมาณการวิธี BF หรือ ELR  

ตามความเหมาะสม แลว้แตก่รณ ีซึง่สมมตฐิานหลกัของทัง้สองวธิดีงักลา่วกค็อือตัราสว่นสนิไหมทดแทนสัมบณู ์(Ultimate 

Loss Ratio) ซึ่งในการพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริษัทฯ ก็จะคำานึงถึงข้อมูลในอดีตประกอบกับปัจจัยอื่น 

ท่ีสะท้อนถึงหนี้สินที่เหมาะสมของบริษัทฯ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปล่ียนแปลงในนโยบายการรับ

ประกันภัย หรือ เปลี่ยนแปลงความคุ้มครองในกรมธรรม์ เป็นต้น

 (ข) ข้อสมมติในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

  การประมาณสำารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 

   ในการประมาณสำารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ บริษัทฯใช้วิธี Kit-

tel’s Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอ้างอิงของ Conger และ Nolibos เรื่อง “Estimating 

ULAE Liabilities: Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายภายในของบริษัทฯ  

เพือ่วิเคราะห์และประมาณคา่ใชจ้า่ยของฝา่ยสนิไหม และคา่ใช้จา่ยในการจดัการสนิไหมทดแทนอืน่ท่ีไมส่ามารถจดัสรรได ้ 

ซึ่งการประมาณด้วยวิธีดังกล่าวนั้นได้พิจารณาอัตราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสียหายจ่าย โดยบริษัทฯ 

จะพิจารณาเลือกอัตราส่วนนี้จากข้อมูลในอดีตอย่างน้อย 3 ปี

17. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 8,873,073.58 8,654,669.22

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 8,722,098.37 8,329,944.71

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 17,595,171.95 16,984,613.93

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

 ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำานวนเงินรวม 20.00 

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-3.00 ต่อปีซึ่งค้ำาประกันโดยเงินฝากประจำาของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 35
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 Key assumptions

 Key assumptions used in the valuation of loss reserves arising from insurance contracts are as follows.

 (a) The assumptions of in claim experiences.

  For assessment, the Company applies 3 actuarial methods as follows:

  1)  Chain Ladder method is used for claims paid and incurred.

  2)  Bornhuetter-Ferguson or “BF” method is used for claims paid and incurred.

  3)  The Expected Loss Ratio or “ELR”.

 The Company usually uses the Chain Ladder method to estimate losses incurred, which is considered 

the best method while the BF and ELR will be applied to on a case by case basis where appropriate. Key 

assumption of both methods is Ultimate Loss Ratio. For selecting Ultimate Loss Ratio, the Company will 

consider information in the past including other factors that can reflect the appropriate level of liabilities 

of the Company at the end of the reporting periods such as changing in policy of insurance or changing 

coverage in insurance policy and soon.

 (b) The assumption of the relevant expenses.

  The estimation of unallocated loss adjustment expenses (ULAE).

  In estimating ULAE, the Company uses the “Kittel’s Refinement of the Classical Paid-to-Paid” 

method by reference to Conger and Nolibos on “Estimating ULAE Liabilities: Rediscovering and Expanding 

Kittel’s Approach” in collecting the Company’s internal expenses in order to analyze and estimate analytical 

expenses of claim department and unallocated loss adjustment expenses (ULAE). For this method, the 

estimation has been considered the ratio of ULAE to the average claims paid by considering to select such 

ratio from information in the past at least 3 years.

17. DUE TO REINSURERS

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Premium ceded payables 8,873,073.58 8,654,669.22

Amount withheld on reinsurance 8,722,098.37 8,329,944.71

Total reinsurance payables 17,595,171.95 16,984,613.93

18. BANK OVERDRAFTS

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has credit facilities of bank overdrafts amounting 

to Baht 20.00 million with interest rate at MOR - 3 % guaranteed by fixed deposit as disclosed in note 35.
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ (หน่วย : บาท)

 2560 2559

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 489,841.00 484,742.00

ต้นทุนดอกเบี้ย 245,915.00 289,400.00

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

 พนักงานหลังออกจากงาน (2,888,310.00) 2,853,152.00

รวมค่าใช้จ่าย (2,152,554.00) 3,627,294.00

ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้   

มุลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน 12,417,350.00 9,988,232.00

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

 พนักงานหลังออกจากงาน (2,888,310.00) 2,853,152.00

รวมภาระผูกพัน 9,529,040.00 12,841,384.00

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 12,841,384.00 11,206,390.00

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 489,841.00 484,742.00

ต้นทุนดอกเบี้ย 245,915.00 289,400.00

หักผลประโยชน์โครงการจ่าย (1,159,790.00) (1,992,300.00)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

 พนักงานหลังออกจากงาน (2,888,310.00) 2,853,152.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,529,040.00 12,841,384.00

 ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ปี 2560 ปี 2559

 ร้อยละ ร้อยละ

การเกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี

อัตราคิดลด 2.29 2.69

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน 2.50 3.39

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.00 - 20.00 0.00 - 13.00

อัตรามรณะ TMO2017 TMO2008
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19. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

 Employee benefits expenses project as determined (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Current service cost 489,841.00 484,742.00

Interest cost 245,915.00 289,400.00

Remeasurements of post-employment benefit obligations

 for the year (2,888,310.00) 2,853,152.00

Total expenses (2,152,554.00) 3,627,294.00

The statement of financial position obligation was 

 determined as follows :   

Present value of the defined benefit obligations 12,417,350.00 9,988,232.00

Unrecognized actuarial (gain) loss (2,888,310.00) 2,853,152.00

Defined benefit obligation at end of year 9,529,040.00 12,841,384.00

Movement in the present value of the defined 

 benefit obligations :

Defined benefit obligations at January 1, 12,841,384.00 11,206,390.00

Current service cost 489,841.00 484,742.00

Interest cost 245,915.00 289,400.00

Less Benefits paid (1,159,790.00) (1,992,300.00)

Remeasurements of post-employment benefit obligations 

 for the year (2,888,310.00) 2,853,152.00

Defined benefit obligation at December 31, 9,529,040.00 12,841,384.00

 Actuarial assumptions to use for calculation :

 2017 2016

 Percentage Percentage

Retirement age 60 Years old 60 Years old

Discount Rate 2.29 2.69

Long term salary increase 2.50 3.39

Employees turn over 0.00 - 20.00 0.00 - 13.00

Mortality Rate TMO2017 TMO2008
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 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานท่ีรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิด

ขึ้นจาก

 การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560

การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง (3,051,340.00)

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ 519,333.00

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (356,303.00)

 รวม (2,888,310.00)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

 การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจ

เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลณวันท่ีรายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์

ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ (หน่วย : บาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0) (592,527.00) 660,923.00

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0) 705,812.00 (643,416.00)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ10.0) (158,063.00) 139,214.00

 แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการ 

ดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

20. หนี้สินอื่น

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,087,560.38 8,071,468.98

ค่านายหน้าค้างจ่าย 3,889,161.77 3,223,314.73

อื่นๆ 6,242,461.48 4,802,802.67

รวม 17,219,183.63 16,097,586.38
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 Remeasurements of post-employment benefit obligations recognised in other comprehensive 

income arising from:

 Assumptions (Unit : Baht)

 December 31, 2017

Experience Adjustments on Plan Liabilities (3,051,340.00)

Change in Demographic Assumptions on Plan Liabilities 519,333.00

Change in Financial Assumptions on Plan Liabilities (356,303.00)

 Total (2,888,310.00)

 Sensitivity analysis :

 Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, 

holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts 

shown below.

 Defined benefit obligation at December 31, 2017 (Unit : Baht)

   Increase Decrease

Discount Rate (1.0% movement) (592,527.00) 660,923.00

Long term salary increase (1.0% movement) 705,812.00 (643,416.00)

Employees turn over (10.0% movement) (158,063.00) 139,214.00

 Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under 

the plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown.

20. OTHER LIABILITIES

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Accrued expense 7,087,560.38 8,071,468.98

Accrued commission 3,889,161.77 3,223,314.73

Others 6,242,461.48 4,802,802.67

Total 17,219,183.63 16,097,586.38
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21. เงินปันผลจ่าย

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติให้ 

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทจำานวน 12 ล้านหุ้น 

รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติให้ 

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาทจำานวน 12 ล้านหุ้น 

รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559

22. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ

ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 24,886,777.28 26,666,533.49

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ

รับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 10,460,849.29 10,809,325.62

ค่าภาษีอากร 1,380,364.73 1,275,295.96

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 125,184.72 489,311.59

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,625,000.00 1,810,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น 7,968,873.32 7,126,555.93

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 46,447,049.34 48,177,022.59

23. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

ผู้บริหาร   

เงินเดือนและค่าแรง 10,274,516.00 10,875,060.00

ค่าใช้จ่าย-โครงการสมทบเงิน 169,278.00 164,472.00

อื่นๆ 2,719,228.11 3,099,826.00

  13,163,022.11 14,139,358.00

พนักงานอื่น   

เงินเดือนและค่าแรง 20,069,616.00 20,100,290.00

ค่าใช้จ่าย-โครงการสมทบเงิน 264,191.07 344,746.16

อื่นๆ 3,058,398.10 3,555,159.33

  23,392,205.17 24,000,195.49

รวม 36,555,227.28 38,139,553.49
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21. DIVIDEND PAYMENT

 According to the resolution of annual general shareholders’ meeting for the year 2016 held on April 
26, 2017, The company passed resolution to pay dividend to the shareholders from result of its operation 
of the year 2016 at the rate Baht 1.50 per share for 12 million shares total amount of Baht 18 million. The 
company already paid dividend on May 26, 2017
 According to the resolution of annual general shareholders’ meeting for the year 2015 held on April 
28, 2016, The company passed resolution to pay dividend to the shareholders from result of its operation 
of the year 2015 at the rate Baht 2.00 per share for 12 million shares total amount of Baht 24 million. The 
company already paid dividend on May 27, 2016

22. OPERATING EXPENSES

 (Unit : Baht)
 For the year ended
 December 31, 2017 December 31, 2016
Personal expenses which are not expenses for 
 underwriting and claims 24,886,777.28 26,666,533.49
Premises and equipment expenses which is not expenses 
 for underwriting 10,460,849.29 10,809,325.62
Taxes and duties 1,380,364.73 1,275,295.96
Bad debts and doubtful accounts 125,184.72 489,311.59
Directors’ remuneration 1,625,000.00 1,810,000.00
Other operating expenses 7,968,873.32 7,126,555.93
Total operating expenses 46,447,049.34 48,177,022.59

23. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE

 (Unit : Baht)
 For the year ended
 December 31, 2017 December 31, 2016

Management   
Wages and salaries 10,274,516.00 10,875,060.00
Pension costs - defined contribution plans 169,278.00 164,472.00
Others 2,719,228.11 3,099,826.00
  13,163,022.11 14,139,358.00
Other employees   
Wages and salaries 20,069,616.00 20,100,290.00
Pension costs - defined contribution plans 264,191.07 344,746.16
Others 3,058,398.10 3,555,159.33
  23,392,205.17 24,000,195.49
Total 36,555,227.28 38,139,553.49
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดังนี ้   

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 6,886,850.00 6,621,720.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 3,156,600.00 3,041,300.00

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 26,511,777.28 28,476,533.49

รวม 36,555,227.28 38,139,553.49

24. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหารที่ส�าคัญ

 ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผู้จัดการและผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารในระดับ 

เทียบเท่ารายที่สี่ทุกรายประกอบด้วยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ยประชุม

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 มีดังนี้

 (หน่วย : บาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,770,529.11 13,672,773.00

ผลประโยชน์ระยะยาว 392,493.00 466,585.00

รวม 13,163,022.11 14,139,358.00

25. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

(หน่วย : บาท)

 จ�านวนก่อนภาษี ผลประโยชน์ จ�านวนสุทธิจากภาษี

  (ค่าใช้จ่าย) ภาษี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560   

ส่วนเกิน(ต่ำากว่า)ทุน

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 13,103,870.14 (2,620,774.02) 10,483,096.12

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

พนักงานหลังออกจากงาน 2,958,310.00 (591,662.00) 2,366,648.00

รวม 16,062,180.14 (3,212,436.02) 12,849,744.12

23. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ต่อ)

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559
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Employee benefit expenses has been allocated to:   

Other underwriting expenses 6,886,850.00 6,621,720.00

Insurance claim and loss adjustments 3,156,600.00 3,041,300.00

Operating expenses 26,511,777.28 28,476,533.49

Total 36,555,227.28 38,139,553.49

24. 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.

 Benefit expenses paid to chief executive officer, the next four executive levels immediately below 

that chief executive officer and all persons in positions comparable to these fourth executive levels consist 

of salaries, bonus, retirement benefit and meeting allowance.

 Directors’ remuneration and management benefit expenses for the year ended December 31, 2017 

and 2016 are presented as follows.

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Short-term benefits 12,770,529.11 13,672,773.00

Long-term benefits 392,493.00 466,585.00

Total 13,163,022.11 14,139,358.00

25. TAX AFFECT TO RELATE WITH EASH COMPONENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

  (Unit : Baht)

 Amount Benefit Net amount

 before Tax (Expense) Tax from Tax

As at December 31, 2017   

Gains on changes in values of investments 13,103,870.14 (2,620,774.02) 10,483,096.12

Remeasurements of post-employment 

 benefit obligations 2,958,310.00 (591,662.00) 2,366,648.00

Total 16,062,180.14 (3,212,436.02) 12,849,744.12

23. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE (Cont.)

 (Unit : Baht)
 For the year ended
 December 31, 2017 December 31, 2016
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559   

ส่วนเกิน(ต่ำากว่า)ทุน

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9,929,350.09 (1,985,870.02) 7,943,480.07

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

พนักงานหลังออกจากงาน (2,853,152.00) 570,630.40 (2,282,521.60)

รวม 7,076,198.09 (1,415,239.62) 5,660,958.47

26. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย

 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง  

และเวลาที่เกิดความเสียหายที่ต่างไปจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคำานวณเงินสำารอง  

และการพจิารณารบัประกนัภยั รวมถงึความเสยีหายอันเกดิจากปจัจยัภายนอกทีไ่มป่กต ิโดยเฉพาะอยา่งย่ิงความเสยีหาย 

ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจก่อ 

ให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่ทางบริษัทฯ รับประกันภัยได้

 ปจัจยัความเสีย่งดา้นการประกันภยัทีอ่าจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธรุกจิของบรษัิทฯ ได้แก ่ค่าสินไหมทดแทน 

เนือ่งจากคา่สนิไหมทดแทนเป็นค่าใชจ้า่ยสำาคัญทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้รวมไปถงึความเสีย่งจากความไมส่มดลุ

ของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย

 บรษิทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งเปน็ระบบ เริม่ตัง้แตข่ัน้ตอนการรบัประกนัภยั ซึง่นโยบายการรบัประกนัภยั 

ของบริษัทฯ จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงต่ำา โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ  

ความเส่ียงของภยัทีจ่ะรบัประกนัภยั รวมถงึพิจารณาสภาพพืน้ทีท่ีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ  ดว้ย  

ซึ่งทางบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคำานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับ

ความเสีย่งน้ัน นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารบรหิารความเสีย่งสำาหรบัภัยท่ีมคีวามเสีย่งสูง โดยจัดให้มกีารประกนัภยัตอ่ 

กบับรษิทัประกนัภยัตอ่ทีม่ฐีานะมัน่คงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในหลายรปูแบบ เชน่ การประกนัภยัตอ่ตามสญัญา 

(Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสียหาย

ส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทำาให้ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการรับประกันภัยของบริษัทฯ ลดลง รวมถึง

สามารถควบคุมกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจริง

25. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)  

 (หน่วย : บาท)

 จ�านวนก่อนภาษี ผลประโยชน์ จ�านวนสุทธิจากภาษี

  (ค่าใช้จ่าย) ภาษี
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As at December 31, 2016   

Gains on changes in values of investments 9,929,350.09 (1,985,870.02) 7,943,480.07

Remeasurements of post-employment 

 benefit obligations (2,853,152.00) 570,630.40 (2,282,521.60)

Total 7,076,198.09 (1,415,239.62) 5,660,958.47

26. RISKS OF NON-LIFE INSURANCE BUSINESS

 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 as well as loss or damage arising from unusual external factors, particularly those caused 

by geographical changes, including social calamities. All such factors can do severe damage to life and 

property 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.

 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. These factors would be considered based on data and statistics collected 

before premiums are set appropriately according to the 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, facultative reinsurance and excess of loss reinsurance. 

Such arrangements enable the Company to minimize insurance risk and ensure a rigorous, systematic claims 

management process where claims are settled accurately according to actual loss.

25. TAX AFFECT TO RELATE WITH EASH COMPONENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME (cont.) 

  (Unit : Baht)

 Amount Benefit Net amount

 before Tax (Expense) Tax from Tax
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 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย

(หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

 ส�ารอง ส�ารองเบี้ย  ส�ารอง 
 เบี้ยประกันภัย ประกันภัย  เบี้ยประกันภัย ประกันภัย
 ก่อนการ ส่วนที่  ก่อนการ ส่วนที่
 ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธิ ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธิ

อัคคีภัย 20,614,318.93 (5,514,619.86) 15,099,699.07 34,266,609.89 (12,282,503.71) 21,984,106.18

ทางทะเลและขนส่ง 5,005,564.91 (2,292,028.39) 2,713,536.52 4,461,098.73 (2,067,578.20) 2,393,520.53

รถยนต์ 57,374,352.62 (2,712,513.00) 54,661,839.62 47,244,452.59 (2,268,384.05) 44,976,068.54

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,081,343.91 (84,664.51) 996,679.40 959,416.19 (68,824.83) 890,591.36

เบ็ดเตล็ด 16,081,234.66 (7,467,975.72) 8,613,258.94 14,917,027.08 (14,092,481.33) 824,545.75

รวม 100,156,815.03 (18,071,801.48) 82,085,013.55 101,848,604.48 (30,779,772.12) 71,068,832.36

(หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

 ส�ารองค่า ส�ารองค่า  ส�ารองค่า  ส�ารองค่า
 สินไหมทดแทน สินไหมทดแทน  สินไหมทดแทน สินไหมทดแทน
 ก่อนการ ส่วนที่  ก่อนการ ส่วนที่
 ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธ ิ ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธิ

อัคคีภัย 7,419,989.38 (1,829,114.41) 5,590,874.97 7,593,187.27 (3,326,122.26) 4,267,065.01

ทางทะเลและขนส่ง 2,000,364.94 (1,751,341.14) 249,023.80 2,174,927.60 (1,958,868.00) 216,059.60

รถยนต์ 19,978,760.22 (656,764.16) 19,321,996.06 18,978,384.25 (870,953.03) 18,107,431.22

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 803,362.11 (56,710.29) 746,651.82 176,542.43 2,203.55 178,745.98

เบ็ดเตล็ด 4,165,475.12 (950,370.31) 3,215,104.81 8,603,401.07 (640,361.63) 7,963,039.44

รวม 34,367,951.77 (5,244,300.31) 29,123,651.46 37,526,442.62 (6,794,101.37) 30,732,341.25
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(Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

 Gross Outward  Gross  Outward
 premium premium  premium loss
 reserves reserves Net reserves reserves Net

Fire 20,614,318.93 (5,514,619.86) 15,099,699.07 34,266,609.89 (12,282,503.71) 21,984,106.18

Marine and transportation 5,005,564.91 (2,292,028.39) 2,713,536.52 4,461,098.73 (2,067,578.20) 2,393,520.53

Motor 57,374,352.62 (2,712,513.00) 54,661,839.62 47,244,452.59 (2,268,384.05) 44,976,068.54

Personal accident 1,081,343.91 (84,664.51) 996,679.40 959,416.19 (68,824.83) 890,591.36

Miscellaneous 16,081,234.66 (7,467,975.72) 8,613,258.94 14,917,027.08 (14,092,481.33) 824,545.75

Total 100,156,815.03 (18,071,801.48) 82,085,013.55 101,848,604.48 (30,779,772.12) 71,068,832.36

Concentrations of insurance contract liabilities, segregated by insurance type, is tabled below.

(Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

 Gross Outward  Gross  Outward
 loss loss  loss loss
 reserves reserves Net reserves reserves Net

Fire 7,419,989.38 (1,829,114.41) 5,590,874.97 7,593,187.27 (3,326,122.26) 4,267,065.01

Marine and transportation 2,000,364.94 (1,751,341.14) 249,023.80 2,174,927.60 (1,958,868.00) 216,059.60

Motor 19,978,760.22 (656,764.16) 19,321,996.06 18,978,384.25 (870,953.03) 18,107,431.22

Personal accident 803,362.11 (56,710.29) 746,651.82 176,542.43 2,203.55 178,745.98

Miscellaneous 4,165,475.12 (950,370.31) 3,215,104.81 8,603,401.07 (640,361.63) 7,963,039.44

Total 34,367,951.77 (5,244,300.31) 29,123,651.46 37,526,442.62 (6,794,101.37) 30,732,341.25
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 ความเสี่ยงทางการเงิน

 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

บรษิทัฯ มีเครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำาคญัทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรบั สนิทรพัย์จากการประกนัภยัต่อ เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ เงนิให้กูยื้ม และเจ้าหนีบ้รษัิทประกนัภยัตอ่  

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 (ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต

  ความเสีย่งดา้นเครดติ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากคูส่ญัญาไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระทีต่กลงไวก้บับรษิทั  

รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

  ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีสำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถชำาระค่าสินไหม

ทดแทนให้กับบริษัทฯ ได้ ในการรับประกันภัยท่ีมีทุนประกันภัยค่อนข้างสูงทางบริษัทฯ จึงได้จัดการความเสี่ยง  

โดยกำาหนดนโยบายการกระจายความเสี่ยงโดยการจัดทำาการประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ

  บริษัทฯ มีการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 

และยงัมกีารตดิตามการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืให้มีความทนัสมยัอยา่งสม่ำาเสมอ สว่นบรษิทัรบัประกนัภยัตอ่ในประเทศ  

บริษัทฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

จากรายงานการดำารงกองทุนประจำาไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน

 (ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้คอืความเสีย่งท่ีมลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิและกระแสเงนิสดของบริษัทฯ

จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

(หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560

 ข้อสมมติที่  ส�ารองค่าสินไหมทดแทน ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

 เปลี่ยนแปลง ก่อนการรับประกันภัยต่อ หลังการรับประกันภัยต่อ

อัตราส่วนค่าสินไหมสัมบูรณ์ +1 % 2,143,939 1,613,090

  -1 % (2,143,939)  (1,613,090)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมที่ 

ไม่สามารถจัดสรรได้ +1 % 222,923 222,923

  -1 % (222,923) (222,923)

 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

เนื่องมาจากความผันผวนของสมมติฐานท่ีใช้ในการคำานวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน 

ท้ังดา้นกอ่นการรบัประกนัภยัตอ่และหลงัการรบัประกนัภยัตอ่ โดยความเสีย่งอาจเกดิจากความถีแ่ละความรนุแรงทีเ่กดิ

ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
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 Financial instruments and 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, investments in securities, loans and insurance contract liabilities. The 

financial risks associated with these financial instruments and risk management policy is described below.

 (a) 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

  Consideration is given to the credit rating and financial stability of overseas reinsurers. We also 

follow such ratings regularly to ensure up-to-the-minute information. With regard to domestic reinsurers, the 

Company has opted to consider those reinsurers [as per the capital adequacy report of the latest quarter 

before the date of assessment].

 (b) Interest rate risk

  Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate and the 

Company’s cash flows will affect due to changes in market interest rate.

(Unit : Baht)

 December 31, 2017

 Assumption  provision for provision for

 change gross loss reserves net loss reserves

Ultimate Loss Ratios +1 % 2,143,939 1,613,090

  -1 % (2,143,939)  (1,613,090)

ULAE Ratio +1 % 222,923 222,923

  -1 % (222,923) (222,923)

  The sensitivity test is the risk analysis of insurance contract liabilities that may be increased or 

decreased as a result of changes in assumptions used in calculation, which may impact on both gross and 

net loss reserves. The risk may be caused by the frequency of loss, value of loss and claim and loss adjust-

ment expenses that are not as expected. The variables used for testing consist of the Ultimate Loss Ratio 

or “ULR” in the latest accident year and the Unallocated Loss Adjustment Expenses or “ULAE”, and so on.
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(หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560

 อัตราดอกเบี้ยคงที่    

 ระยะเวลาก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ย

 หรือวันครบก�าหนด  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ยที่

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 39,549,811.22 - 39,549,811.22 -
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 25,129,084.90 25,129,084.90 -
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 
 สำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน
 จากบริษัทประกันภัยต่อ - - - - 5,244,300.31 5,244,300.31 -
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 9,278,533.89 9,278,533.89 -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์        
 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00
 ตราสารทุน - - - - 255,558,075.17 255,558,075.17 -
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 25,000,000.00 98,000,000.00 77,000,000.00 - - 200,000,000.00 1.93-4.95
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด
 เกินกว่า 3 เดือน 164,930,000.00 - - - - 164,930,000.00 0.65-1.80
เงินให้กู้ยืม - - - 10,177,930.20 - 10,177,930.20 5.275-5.900
หนี้สินทางการเงิน       
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสำารอง - 
 ค่าสินไหมทดแทน - - - - 34,367,951.77 34,367,951.77 -
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 17,595,171.95 17,595,171.95 -

(หน่วย: บาท)

 31 ธันวาคม 2559

 อัตราดอกเบี้ยคงที่    

 ระยะเวลาก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ย

 หรือวันครบก�าหนด  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ยที่

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 17,951,023.90 - 17,951,023.90 -
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 19,649,389.13 19,649,389.13 -
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 
 สำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน
 จากบริษัทประกันภัยต่อ - - - - 6,794,101.37 6,794,101.37 -
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 10,589,309.80 10,589,309.80 -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์        
 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00
 ตราสารทุน - - - - 242,454,205.03 242,454,205.03 -
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 20,000,000.00 88,000,000.00 60,000,000.00 - - 168,000,000.00 2.30-4.95
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด
 เกินกว่า 3 เดือน 211,930,000.00 - - - - 211,930,000.00 0.125-0.625
เงินให้กู้ยืม - - - 12,472,922.28 - 12,472,922.28 5.275-5.900
หนี้สินทางการเงิน       
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสำารอง - 
 ค่าสินไหมทดแทน - - - - 37,526,442.62 37,526,442.62 -
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 16,984,613.93 16,984,613.93 -
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(Unit : Baht)

 December 31, 2017

    Non-

 Fixed interest rates  Floating Interest  Effective

 Within1 year 1 - 5 years Over 5 years interest rate bearing Total interest rate

      (% per annum)
Financial Assets       
Cash and cash equivalents - - - 39,549,811.22 - 39,549,811.22 -
Premium receivables - - - - 25,129,084.90 25,129,084.90 -
Reinsurance assets - 
 claim reserves refundable from reinsurers - - - - 5,244,300.31 5,244,300.31 -
Reinsurance receivables - - - - 9,278,533.89 9,278,533.89 -
Investment in securities       
Government and state 
 enterprise securities 1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00
Equity securities - - - - 255,558,075.17 255,558,075.17 -
Private sector debt securities 25,000,000.00 98,000,000.00 77,000,000.00 - - 200,000,000.00 1.93-4.95
Deposits at financial institutions 
 which matured over 3 months 164,930,000.00 - - - - 164,930,000.00 0.65-1.80
Loans - - - 10,177,930.20 - 10,177,930.20 5.275-5.900
Financial Liabilities       
Insurance contract liabilities - 
 claim reserves  - - - - 34,367,951.77 34,367,951.77 -
Amounts due to reinsurances - - - - 17,595,171.95 17,595,171.95 -

(Unit : Baht)

 December 31, 2016

    Non-

 Fixed interest rates  Floating Interest  Effective

 Within1 year 1 - 5 years Over 5 years interest rate bearing Total interest rate

      (% per annum)
Financial Assets       
Cash and cash equivalents - - - 17,951,023.90 - 17,951,023.90 -
Premium receivables - - - - 19,649,389.13 19,649,389.13 -
Reinsurance assets - 
 claim reserves refundable from reinsurers - - - - 6,794,101.37 6,794,101.37 -
Reinsurance receivables - - - - 10,589,309.80 10,589,309.80 -
Investment in securities       
Government and state 
 enterprise securities - 11,600,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00
Equity securities - - - - 242,454,205.03 242,454,205.03 -
Private sector debt securities 20,000,000.00 88,000,000.00 60,000,000.00 - - 168,000,000.00 2.30-4.95
Deposits at financial institutions 
 which matured over 3 months 211,930,000.00 - - - - 211,930,000.00 0.125-0.625
Loans - - - 12,472,922.28 - 12,472,922.28 5.275-5.900
Financial Liabilities       
Insurance contract liabilities - 
 claim reserves  - - - - 37,526,442.62 37,526,442.62 -
Amounts due to reinsurances - - - - 16,984,613.93 16,984,613.93 -



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

200

 (ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถชำาระหนี้สิน หรือ

ภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ  

หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

  บริษัทฯ ได้คำานึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดำาเนินงาน เงินลงทุน

ในหลักทรัพย์ การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของค่าสินไหมทดแทน 

ที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในภาวะที่สามารถจะดำาเนินการจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและครบถ้วน รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันต่อ หรือเรียกร้องจากผู้กระทำาผิดในกรณี

ที่สินไหมรายนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 วันที่ครบกำาหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินนับจากวันที่

ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,549,811.22 - - - - 39,549,811.22

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 25,129,084.90 - - - 25,129,084.90

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 4,329,147.91 913,909.08 1,243.32 - 5,244,300.31

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 9,278,533.89 - - - 9,278,533.89

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00 255,558,075.17 637,088,075.17

เงินให้กู้ยืม - 161,063.16 2,167,672.47 7,849,194.57 - 10,177,930.20

หนี้สินทางการเงิน      

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย - 30,407,234.62 3,955,588.24 5,128.91 - 34,367,951.77

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 17,595,171.95 - - - 17,595,171.95

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2559

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,951,023.90 - - - - 17,951,023.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 19,649,389.13 - - - 19,649,389.13

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 5,263,116.84 1,530,984.53 - - 6,794,101.37

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 10,589,309.80 - - - 10,589,309.80

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 231,930,000.00 99,600,000.00 65,000,000.00 242,454,205.03 638,984,205.03

เงินให้กู้ยืม - 1,327,656.52 5,275,051.05 5,870,214.71 - 12,472,922.28

หนี้สินทางการเงิน      

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย - 33,129,641.49 4,396,801.13 - - 37,526,442.62

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 16,984,613.93 - - - 16,984,613.93
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 (Unit : Baht)
 December 31, 2017
 At call Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Unspecified Total

Financial Assets      
Cash and cash equivalents 39,549,811.22 - - - - 39,549,811.22
Premium receivables - 25,129,084.90 - - - 25,129,084.90
Reinsurance assets - claim
 reserves refundable from reinsurers - 4,329,147.91 913,909.08 1,243.32 - 5,244,300.31
Reinsurance receivables - 9,278,533.89 - - - 9,278,533.89
Investment in securities - 191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00 255,558,075.17 637,088,075.17
Loans - 161,063.16 2,167,672.47 7,849,194.57 - 10,177,930.20
Financial Liabilities      
Insurance contract liabilities - 
 claim reserves  - 30,407,234.62 3,955,588.24 5,128.91 - 34,367,951.77
Amounts due to reinsurances - 17,595,171.95 - - - 17,595,171.95

 (Unit : Baht)
 December 31, 2016
 At call Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Unspecified Total

Financial Assets      
Cash and cash equivalents 17,951,023.90 - - - - 17,951,023.90
Premium receivables - 19,649,389.13 - - - 19,649,389.13
Reinsurance assets - claim 
 reserves refundable from reinsurers - 5,263,116.84 1,530,984.53 - - 6,794,101.37
Reinsurance receivables - 10,589,309.80 - - - 10,589,309.80
Investment in securities - 231,930,000.00 99,600,000.00 65,000,000.00 242,454,205.03 638,984,205.03
Loans - 1,327,656.52 5,275,051.05 5,870,214.71 - 12,472,922.28
Financial Liabilities      
Insurance contract liabilities - 
 claim reserves  - 33,129,641.49 4,396,801.13 - - 37,526,442.62
Amounts due to reinsurances - 16,984,613.93 - - - 16,984,613.93

 (c) 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 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.

  As at 31 December 2017 and 2016, the periods to maturity of financial assets and liabilities 

are as follows:
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 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี 

ความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ย่างเปน็อสิระในลกัษณะท่ีไมม่คีวามเกีย่วข้องกัน

 วธิกีารกำาหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมอืทางการเงนิมลูคา่ยตุธิรรมจะกำาหนดจากราคาตลาด

ล่าสุดแต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทฯใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

 (ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการคิด

ดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์

จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ

หนี้สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี

 (ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด คำานวณดังนี้

  l หุ้นทุน คำานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

 (ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ คำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 (ง) เงินให้กู้ยืมแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยและการทำาประกันภัยต่อ

เป็นเงินตราต่างประเทศโดยบริษัทไม่ได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เปน็เครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างไรก็ตามผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นสาระสำาคัญเนื่องจาก 

วิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยรายใหญ่จะใช้อัตราแลกเปล่ียนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญา 

เอาประกันภัยต่อ

27. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯคือการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

และการดำารงเงินกองทุนฯให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย
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 Fair value of financial instruments

 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between 

knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.

 Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial instruments. For 

the financial instruments which are regarded as traded in an active market, fair value has been determined 

by the latest quoted market price. If however the appropriate quoted market price cannot be determined, 

the fair value is determined using an appropriate valuation technique.

 The following methods and assumptions were used by the Company in estimating the fair values 

of financial instruments:-

 (a) For financial assets and liabilities, which have short-term maturity periods or bear interest at 

rates close to market interest rates, including cash and cash equivalents, premium receivables, reinsurance 

assets, loans, and due to reinsurers, their fair values approximate their carrying values.

 (b) For investments in equity securities, their fair values are market prices except for investments 

in non-marketable equity securities, their fair values are calculated as follows:

  l  The fair value of stocks are calculated based on generally accepted pricing models.

 (c) For investments in debts securities, the fair value is determined using the yield curve as 

announced by the Thai Bond Market Association.

 (d) For loan, the fair value is discounted cash flow method based

 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.

27. 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).
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28. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

(หน่วย : บาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2560 2559

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี 3,443,838.87 2,995,568.36

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี 479,621.23 448,270.51

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี 3,923,460.10 3,443,838.87

29. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้นำาเงินฝากธนาคารจำานวน 14 ล้านบาท วางไว้เป็น

หลักทรัพย์เพื่อค้ำาประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

30. หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2559 เงินฝากธนาคารจำานวน 20.00 ล้านบาท และ 30.00 ล้านบาท 

ตามลำาดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางเป็นสำารองสำาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียน

31. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน 

สำารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมเปน็รายเดือน และบรษิทัฯ จา่ยสมทบในอตัราเดยีวกนั

คือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานกองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนกสิกรจำากัดซึ่งจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2559 บริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงินประมาณ 0.43 ล้านบาท  

และ 0.51 ล้านบาทตามลำาดับ

32. ส�ารองตามกฎหมาย

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีจนกว่าทุนสำารองนี้ 

จะมีจำานวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกลา่วไมส่ามารถนำาไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได้
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28. CONTRIBUTION TO NON-LIFE GUARANTEE FUND

(Unit : Baht)

 For the years ended 31 December

 2017 2016

Accumulated contribution at the beginning of the years 3,443,838.87 2,995,568.36

Contribution during the years 479,621.23 448,270.51

Accumulated contribution at the end of the years 3,923,460.10 3,443,838.87

29. ASSETS PLEDGED WITH REGISTRAR

 As at December 31, 2017 and 2016 the Company used bank deposit amount of Baht 14 million 

(December 31, 2014: Baht 14 million) as collateral with the registrar in accordance with the Section 19 of 

Insurance Act B.E. 2535. (1992).

30. ASSETS RESERVE PLEDGED WITH REGISTRAR

 As at December 31, 2017 and 2016, bank deposit amount of Baht 20.00 million and Baht 30.00 mil-

lion respectively are used as collateral against premium reserve with the registrar.

31. 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, 2017 and 2016 the Company 

contributed to Fund approximately Baht 0.43 million and Baht 0.51 million respectively.

32. 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.
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33. ก�าไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น)

 (หน่วย : บาท)

 2560 2559

กำาไรสำาหรับปี 13,292,117.77 25,496,449.20

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก(หุ้น) 12,000,000 12,000,000

กำาไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 1.11 2.12

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุด 

ด้านการดำาเนินงานได้รับ และสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน  

และประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

 บริษัทฯ ดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย และดำาเนินธุรกิจในส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้กำาไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับ 

ส่วนงานทางธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว้ และเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงานบริษัทฯ ได้

รายงานส่วนงานดำาเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  

ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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33. EARNINGS PER SHARE

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the period attributable to equity holders 

of the Company (excluding other comprehensive income)

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Profit for the period 13,292,117.77 25,496,449.20

Weighted average number of ordinary shares 12,000,000 12,000,000

Earnings per share 1.11 2.12

34. 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.
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(หน่วย : บาท) 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง ประกันภัยรถ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย รวม

  ทะเลและขนส่ง  ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

รายได้จากการรับประกันภัย   

เบี้ยประกันภัยรับ 43,044,032.37 9,521,765.99 113,461,995.98 1,885,260.18 30,956,434.44 198,869,488.96

หักเบี้ยประกันภัยต่อ 11,350,466.43 4,196,279.12 5,425,133.99 168,825.54 15,772,726.17 36,913,431.25

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 31,693,565.94 5,325,486.87 108,036,861.99 1,716,434.64 15,183,708.27 161,956,057.71

บวก(หัก)เงินสำารองเบี้ยประกันภัย

 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 6,884,407.11 (320,015.99) (9,685,771.08) (106,088.04) (7,788,713.19) (11,016,181.19)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 38,577,973.05 5,005,470.88 98,351,090.91 1,610,346.60 7,394,995.08 150,939,876.52

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 4,612,949.20 1,671,307.67 924,416.57 59,398.93 5,079,678.93 12,347,751.30

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 43,190,922.25 6,676,778.55 99,275,507.48 1,669,745.53 12,474,674.01 163,287,627.82

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 6,847,839.34 256,814.59 36,031,133.32 1,156,477.68 2,251,064.59 46,543,329.52

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 9,914,444.69 1,341,396.53 14,796,219.32 488,515.62 5,038,815.39 31,579,391.55

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 4,576,918.29 2,436,805.70 46,896,810.99 5,418.56 1,202,596.52 55,118,550.06

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 ก่อนค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 21,339,202.32 4,035,016.82 97,724,163.63 1,650,411.86 8,492,476.50 133,241,271.13

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน      46,447,049.34

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      179,688,320.47

ขาดทุนจากการรับประกันภัย      (16,400,692.65)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ      20,769,465.44

รายได้อื่น      10,202,384.99

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      14,571,157.78

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (1,279,040.01)

กำาไรสำาหรับงวด      13,292,117.77

 ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทฯสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 

พ.ศ.2559 ดังนี้
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(Unit : Baht)

 For year ended December 31, 2017 

 Fire Marine and Motor Personal Miscellaneous Total

  transportation  accident 

Underwriting income      

Premium written 43,044,032.37 9,521,765.99 113,461,995.98 1,885,260.18 30,956,434.44 198,869,488.96

Less: Premium ceded 11,350,466.43 4,196,279.12 5,425,133.99 168,825.54 15,772,726.17 36,913,431.25

Net premium written 31,693,565.94 5,325,486.87 108,036,861.99 1,716,434.64 15,183,708.27 161,956,057.71

Add/Less: Unearned 

 premium reserves 6,884,407.11 (320,015.99) (9,685,771.08) (106,088.04) (7,788,713.19) (11,016,181.19)

Earned premium written 38,577,973.05 5,005,470.88 98,351,090.91 1,610,346.60 7,394,995.08 150,939,876.52

Fee and commissions income 4,612,949.20 1,671,307.67 924,416.57 59,398.93 5,079,678.93 12,347,751.30

Total underwriting income 43,190,922.25 6,676,778.55 99,275,507.48 1,669,745.53 12,474,674.01 163,287,627.82

Underwriting expenses      

Claims and losses adjustment 6,847,839.34 256,814.59 36,031,133.32 1,156,477.68 2,251,064.59 46,543,329.52

Commissions and brokerages 9,914,444.69 1,341,396.53 14,796,219.32 488,515.62 5,038,815.39 31,579,391.55

Other underwriting expenses 4,576,918.29 2,436,805.70 46,896,810.99 5,418.56 1,202,596.52 55,118,550.06

Total underwriting expenses 

 before operating expenses 21,339,202.32 4,035,016.82 97,724,163.63 1,650,411.86 8,492,476.50 133,241,271.13

Operating expenses      46,447,049.34

Total underwriting expenses       179,688,320.47

Loss from underwriting      (16,400,692.65)

Net investment income      20,769,465.44

Other income      10,202,384.99

Profit before income tax expenses      14,571,157.78

Income tax expenses      (1,279,040.01)

Profit for the period      13,292,117.77

 The following tables present revenue and profit information regarding the Company’s operating 

segments for the years ended 31 December 2017 and 2016, respectively.
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(หน่วย : บาท) 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง ประกันภัยรถ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย รวม

  ทะเลและขนส่ง  ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

รายได้จากการรับประกันภัย   

เบี้ยประกันภัยรับ 68,670,736.70 10,177,178.02 99,511,813.65 1,693,071.90 31,396,383.31 211,449,183.58

หักเบี้ยประกันภัยต่อ 24,187,830.32 5,286,273.95 4,851,899.11 147,758.10 29,713,156.47 64,186,917.95

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 44,482,906.38 4,890,904.07 94,659,914.54 1,545,313.80 1,683,226.84 147,262,265.63

บวก(หัก)เงินสำารองเบี้ยประกันภัย

 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (1,048,440.64) 502,869.17 12,860,361.83 299,865.12 72,055.94 12,686,711.42

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 43,434,465.74 5,393,773.24 107,520,276.37 1,845,178.92 1,755,282.78 159,948,977.05

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 8,583,554.68 1,989,182.24 855,146.29 48,492.08 5,469,820.03 16,946,195.32

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 52,018,020.42 7,382,955.48 108,375,422.66 1,893,671.00 7,225,102.81 176,895,172.37

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 9,495,669.61 557,881.40 34,641,881.38 522,461.84 1,129,966.86 46,347,861.09

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 14,627,689.71 1,422,092.00 13,325,716.47 442,014.87 5,016,997.65 34,834,510.70

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 4,436,755.33 2,431,184.26 41,037,318.03 4,699.13 1,174,890.90 49,084,847.65

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 ก่อนค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 28,560,114.65 4,411,157.66 89,004,915.88 969,175.84 7,321,855.41 130,267,219.44

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน      48,177,022.59

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      178,444,242.03

ขาดทุนจากการรับประกันภัย      (1,549,069.66)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ      21,742,908.69

กำาไรจากเงินลงทุน      1,540,753.38

รายได้อื่น      8,289,303.05

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      30,023,895.46

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (4,527,446.26)

กำาไรสำาหรับงวด      25,496,449.20
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(Unit : Baht)

 For year ended December 31, 2016 

 Fire Marine and Motor Personal Miscellaneous Total

  transportation  accident 

Underwriting income      

Premium written 68,670,736.70 10,177,178.02 99,511,813.65 1,693,071.90 31,396,383.31 211,449,183.58

Less: Premium ceded 24,187,830.32 5,286,273.95 4,851,899.11 147,758.10 29,713,156.47 64,186,917.95

Net premium written 44,482,906.38 4,890,904.07 94,659,914.54 1,545,313.80 1,683,226.84 147,262,265.63

Add/Less: Unearned 

 premium reserves (1,048,440.64) 502,869.17 12,860,361.83 299,865.12 72,055.94 12,686,711.42

Earned premium written 43,434,465.74 5,393,773.24 107,520,276.37 1,845,178.92 1,755,282.78 159,948,977.05

Fee and commissions income 8,583,554.68 1,989,182.24 855,146.29 48,492.08 5,469,820.03 16,946,195.32

Total underwriting income 52,018,020.42 7,382,955.48 108,375,422.66 1,893,671.00 7,225,102.81 176,895,172.37

Underwriting expenses      

Claims and losses adjustment 9,495,669.61 557,881.40 34,641,881.38 522,461.84 1,129,966.86 46,347,861.09

Commissions and brokerages 14,627,689.71 1,422,092.00 13,325,716.47 442,014.87 5,016,997.65 34,834,510.70

Other underwriting expenses 4,436,755.33 2,431,184.26 41,037,318.03 4,699.13 1,174,890.90 49,084,847.65

Total underwriting expenses 

 before operating expenses 28,560,114.65 4,411,157.66 89,004,915.88 969,175.84 7,321,855.41 130,267,219.44

Operating expenses      48,177,022.59

Total underwriting expenses       178,444,242.03

Gains from underwriting      (1,549,069.66)

Net investment income      21,742,908.69

Gains on investments      1,540,753.38

Other income      8,289,303.05

Profit before income tax expenses      30,023,895.46

Income tax expenses      (4,527,446.26)

Profit for the period      25,496,449.20



รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท จรัญประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

212

 สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2559 มีดังต่อไปนี้

       (หน่วย : บาท)

 ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง    ประกันภัยรถ  ประกันอุบัติเหตุ   ประกันภัย  สินทรัพย์ที่  รวม

  ทะเลและขนส่ง  ส่วนบุคคล  เบ็ดเตล็ด ปันส่วนไม่ได้ 

สินทรัพย์               

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 22,789,836.06 6,713,800.00 17,068,543.12 700,288.66 15,389,771.81 744,817,959.97 807,480,199.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 31,865,289.05 6,391,217.09 13,769,823.59 385,040.73 20,683,065.69 730,619,414.45 803,713,850.60

หนี้สิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 52,359,856.59 9,126,180.11 79,703,763.01 2,033,861.14 22,185,603.07 40,019,701.81 205,428,965.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 64,663,735.35 8,490,062.11 69,541,817.35 1,232,656.81 25,178,126.58 40,698,080.40 209,804,478.60

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากผู้เอาประกันรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10  

ของเบี้ยประกันภัยรับของกิจการ

35. ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ากัดและภาระผูกพัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2559 บริษัทฯได้นำาเงินฝากธนาคารจำานวนเงินรวม 54.39 ล้านบาท 

และ 64.93 ล้านบาท ตามลำาดับใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันดังนี้

 (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินฝากธนาคาร   

ค้ำาประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20,000,000.00 20,000,000.00

หลักทรัพย์วางไว้กับนายทะเบียน 14,000,000.00 14,000,000.00

หลักทรัพย์จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองวางไว้กับนายทะเบียน 20,000,000.00 30,000,000.00

ค้ำาประกันการใช้บัตรเครดิต 500,000.00 500,000.00

ค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้า 430,000.00 430,000.00

รวม 54,930,000.00 64,930,000.00

36. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน

 คดีฟ้องร้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2559 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัยโดยมี 

ทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจำานวนเงินโดยรวมประมาณ 3.51 ล้านบาท และ 18.65 ล้านบาท ตามลำาดับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ

มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์จำานวน 2.56 ล้านบาท 

และ 0.82 ล้านบาท ตามลำาดบั ซึง่การพิจารณาคดีดังกลา่วยงัไมแ่ลว้เสรจ็ และสว่นใหญ่บรษิทัฯ คาดวา่จะชนะคดีบรษิทัฯ

จึงได้บันทึกสำารองค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็นจำานวน 2.56 ล้านบาท และ 0.63 ล้านบาทตามลำาดับ
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    (Unit : Baht)

 Fire Marine and    Motor  Personal   Miscellaneous  Unallocated  Total

  transportation  accident   assets 

Assets               

As at December 31, 2017 22,789,836.06 6,713,800.00 17,068,543.12 700,288.66 15,389,771.81 744,817,959.97 807,480,199.62

As at December 31, 2016 31,865,289.05 6,391,217.09 13,769,823.59 385,040.73 20,683,065.69 730,619,414.45 803,713,850.60

Liabilities        

As at December 31, 2017 52,359,856.59 9,126,180.11 79,703,763.01 2,033,861.14 22,185,603.07 40,019,701.81 205,428,965.73

As at December 31, 2016 64,663,735.35 8,490,062.11 69,541,817.35 1,232,656.81 25,178,126.58 40,698,080.40 209,804,478.60

 Mayor customers

 For the years 2017 and 2016, the Company has no major policyholder with revenue of 10 percent 

or more of the Company’s gross premium.

35. RESTRICTED ASSETS WITH COMMITMENT

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company pledged bank deposit of Baht 54.93 million and 

Baht 64.93 million, respectively.as collaterals follows:

 (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

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 20,000,000.00 30,000,000.00

Credit card usage 500,000.00 500,000.00

Electricity usage 430,000.00 430,000.00

Total 54,930,000.00 64,930,000.00

36. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT

 Litigation

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company was sued from act as insurer with the prosecution 

value of Baht 3.51 million and 18.65 million, respectively. However, the Company’s contingent liabilities 

from prosecution cases in the value not more than the policy custody amount of Baht 2.56 million and 

0.82 million, respectively. 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 2.56 million and 0.63 million respectively in the financial statements.

 The following table presents segment assets and liabilities of the Company’s operating segments 

as at December 31, 2017 and 2016 are as follows:
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 การค้�าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2559 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ

เหลืออยู่เป็นจำานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำาประกันไฟฟ้า

 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าและบริการ 

ระยะยาว รายละเอียดดังต่อไปนี้

   (หน่วย : บาท)

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 2,267,728.00 1,027,228.00

รวม 2,267,728.00 1,027,228.00

37. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำานวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท

38. การอนุมัติงบการเงิน

 กรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
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 Guarantees

 As at December 31, 2017 and 2016, 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.

 Operating lease commitments

 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has commitments to pay under the rental and 

service agreement as follows:

   (Unit : Baht)

 December 31, 2017 December 31, 2016

Due within 1 year 2,267,728.00 1,027,228.00

Total 2,267,728.00 1,027,228.00

37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

 According to the Board of Director meeting held on February 27, 2018, the Company passes 

resolution to pay dividend to shareholders from, operating performance of the year 2017 at the rate  

Baht 1 per share total amount of Baht 12 million.

38. APPROVAL OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

 These financial statements have been approved to be issued by authorized directors on  

February 27, 2018.
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