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ภาพรวมทางการเงินที่สำคัญ
FINANCIAL SUMMARY

     2552 / 2009   2551 / 2008    2550 /2007
ฐานะทางการเงิน / Financial Position   
  สินทรัพยรวม / Total asset 745,586     704,753 784,495  
  เงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร 642,339 588,329 665,686  
  Investments and bank deposits
  หนี้สินรวม / Total liabilities 143,846 149,892  159,004  
  สวนของผูถือหุน / Shareholders’ equity 601,739 554,861 625,491
 
ผลการดำเนินงาน / Operating Results     
  เบี้ยประกันภัยรับรวม / Total premium income 216,032 213,357 270,591  
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net premium income 126,951 124,563 137,805  
  คาสินไหมทดแทนสุทธิ / Net losses incurred 34,271 28,251   33,517  
  กำไรจากการรับประกันภัย / Income on underwriting 72,973  88,630   85,055  
  รายไดจากการลงทุน / Investment income  21,456  25,319   30,024  
  คาใชจายในการดำเนินงาน / Operating expenditure  67,500  76,211   66,644
  กำไรสุทธิ / Net profi t 23,458  32,627   42,861

เทียบตอหุน (บาท) / Per-share Value (Baht)     
  กำไรตอหุน / Earnings 3.91 5.44 7.14
  เงินปนผล / Dividends 4.00 4.00            5.00
  มูลคาตามบัญชีตอหุน / Book value 100.29 92.48 104.25

อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ) / Financial Ratios (percent)
  ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (เฉลี่ย)   3.23     4.38     5.57
  Return on assets (average)  
  ผลตอบแทนจากการลงทุน (เฉลี่ย) 3.49   4.04  4.72    
  Return on investment (average)
  ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉลี่ย)    4.06  5.53  7.05 
  Return on equity (average)  
  เงินปนผลตอกำไรสุทธิ / Payout ratio 102.31              73.56 69.99       

     2552 / 2009   2551 / 2008    2550 /2007

  สินทรัพยรวม / Total asset 745,586     704,753 784,495  
  เงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร 642,339 588,329 665,686  

  หนี้สินรวม / Total liabilities 143,846 149,892  159,004  
  สวนของผูถือหุน / Shareholders’ equity 601,739 554,861 625,491

     
  เบี้ยประกันภัยรับรวม / Total premium income 216,032 213,357 270,591  
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net premium income 126,951 124,563 137,805  
  คาสินไหมทดแทนสุทธิ / Net losses incurred 34,271 28,251   33,517  
  กำไรจากการรับประกันภัย / Income on underwriting 72,973  88,630   85,055  
  รายไดจากการลงทุน / Investment income  21,456  25,319   30,024  
  คาใชจายในการดำเนินงาน / Operating expenditure  67,500  76,211   66,644
  กำไรสุทธิ / Net profi t 23,458  32,627   42,861

     
  กำไรตอหุน / Earnings 3.91 5.44 7.14
  เงินปนผล / Dividends 4.00 4.00            5.00
  มูลคาตามบัญชีตอหุน / Book value 100.29 92.48 104.25

  ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (เฉลี่ย)   3.23     4.38     5.57

  ผลตอบแทนจากการลงทุน (เฉลี่ย) 3.49   4.04  4.72    

  ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉลี่ย)    4.06  5.53  7.05 

  เงินปนผลตอกำไรสุทธิ / Payout ratio 102.31              73.56 69.99       

     2552 / 2009   2551 / 2008    2550 /2007
   

  สินทรัพยรวม / Total asset 745,586     704,753 784,495  
  เงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร 642,339 588,329 665,686  

  หนี้สินรวม / Total liabilities 143,846 149,892  159,004  
  สวนของผูถือหุน / Shareholders’ equity 601,739 554,861 625,491

     
  เบี้ยประกันภัยรับรวม / Total premium income 216,032 213,357 270,591  
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net premium income 126,951 124,563 137,805  
  คาสินไหมทดแทนสุทธิ / Net losses incurred 34,271 28,251   33,517  
  กำไรจากการรับประกันภัย / Income on underwriting 72,973  88,630   85,055  
  รายไดจากการลงทุน / Investment income  21,456  25,319   30,024  
  คาใชจายในการดำเนินงาน / Operating expenditure  67,500  76,211   66,644
  กำไรสุทธิ / Net profi t 23,458  32,627   42,861

     
  กำไรตอหุน / Earnings 3.91 5.44 7.14
  เงินปนผล / Dividends 4.00 4.00            5.00
  มูลคาตามบัญชีตอหุน / Book value 100.29 92.48 104.25

อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ) / Financial Ratios (percent)
  ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (เฉลี่ย)   3.23     4.38     5.57

  ผลตอบแทนจากการลงทุน (เฉลี่ย) 3.49   4.04  4.72    

  ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉลี่ย)    4.06  5.53  7.05 
  Return on equity (average)  
  เงินปนผลตอกำไรสุทธิ / Payout ratio 102.31              73.56 69.99       

หนวย : พันบาท/ Unit : Thousand Bath

สารบัญ / Content
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รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552

  ในป 2552 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยรับรวม  216.03  
ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 1.25  มีกำไร
จากการรับประกันภัย 72.97 ลานบาท ลดลงรอยละ 17.67 
เน่ืองจากไดเปล่ียนวิธีการคำนวณสำรองคาสินไหม
ทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแตยังไมไดรับรายงาน (IBNR) 
ใหมโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ตามสำนักงาน   
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กำหนด ทำใหเงินสำรองเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 5 ลานบาท และสำรองคาสินไหมทดแทน
คางจายอีก 4.44 ลานบาท  บริษัทมีรายไดจากการลงทุน 
และรายไดอ่ืนรวม 24.43 ลานบาท ลดลงรอยละ  15.93 
เน่ืองจากภาวะอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับลดลงหลังหัก 
คาใชจายการดำเนินงาน จำนวน 67.50 ลานบาท  
และภาษีเงินไดนิติบุคคลจำนวน 6.45 ลานบาท แลว 
บริษัทมีกำไรสุทธิ 23.46 ลานบาท หรือกำไรตอหุน
เทากับ 3.91 บาท ลดลงรอยละ 28.12   อัตราผลตอบแทน 
ตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 4.06

  ดานฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 745.58 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
จากปกอนรอยละ 5.79 และมีสวนของผู ถือหุน 
601.74  ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.45 คิดเปนมูลคาหุน 
ตามบัญชี หุนละ 100.29  บาท

  In 2009 the Company reported premiums 
written totaling 216.03 million baht, an increase of 
1.25% over 2008.  Income on underwriting went 
down by 17.67% to 72.97 million baht due to the 
change in actuarial calculation of provision for 
incurred but not reported (IBNR) claims required 
by the Office of the Insurance Commission (OIC).  
The adjustment has driven up the provision by 
approximately five million baht and outstanding 
claims reserve by 4.44 million baht.   Investment 
and other income for the year totaled 24.43 million
baht, a year-on-year decrease of 15.93% as 
a result of falling interest rates.  After operating 
expenses of 67.5 million baht and corporate 
income tax of 6.45 million baht, the Company 
posted a net profit of 23.46 million baht.  Earnings 
per share were 3.91 baht, down by 28.12%, while 
return on equity was 4.06%.      

  As    regards      financial        position      at    31     December
2009,      the    Company     had total     assets      of     745.58   million
baht, an increase of 5.79% over the previous
year.  Shareholders’ equity rose by 8.45% to 
601.74 million baht, representing a book value of 
100.29 baht per share.

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

Directors’ Report
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โครงสรางองคกร
บริษัท  จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Organization Chart
Charan Insurance Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัท
     BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการบริหาร
         Executive Board

กรรมการผูจัดการ
         Managing Director

คณะกรรมตรวจสอบ
         Audit Committee

    คณะกรรมการลงทุน
        Investment Committee

   ฝายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

  Marketing Department

    ฝายการเงินและการลงทุน
        Finance  Department

    ฝายการบัญชี
       Accounting Department

    ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
       Information Technology          

          Department

      ฝายธุรการ
       Administrative Department

  สำนักตรวจสอบภายใน
      Office of Internal Audit

ฝายประกันอัคคีภัย
         Fire Department

   ฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
      Miscellaneous Department

ฝายประกันภัยยานยนต 

         Motor Department

ฝายสินไหมทดแทน 

        Claim Management 

           Department

ฝายประกันทางทะเล
และลอจิสติกส

       Marine Cargo &

          Logistic Department
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6

นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา 
ตำแหนง 
  - ประธานกรรมการ
อายุ :  58 ป
คุณวุฒิการศึกษา 
  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคม 
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  -  Director Accreditation 
   Program 105/2008   
ตำแหนงปจจุบัน           
  -  ประธานกรรมการ บริษัท จรัญประกันภัย  
        จำกัด (มหาชน)
  -  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ    
         ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  - ไมมี

นายชิด  จรัญวาศน
ตำแหนง    
  -  รองประธานกรรมการ
อายุ :  86 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  -  มัธยมปลาย อัสสัมชัญ
ตำแหนงปจจุบัน 
  -  รองประธานกรรมการ และประธาน
   กรรมการบริหาร บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี 

คณะกรรมการบริษัท
                             Board of Directors

Mr. Sopon  Kluaymai Na Ayudhya 
Position     
  :  Chairman
Age :  58      
Education Qualification   
  :  Master of Business Administration   
   Texas Christian University, U.S.A.
Training experience from Thai-Institute of Director 
(IOD) 

  :  Director Accreditation 
   Program 105/2008   
Present position      
  :  Chairman, Charan Insurance PCL.
   Executive Vice President, 
   Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none

Mr. Chid Charanvas
Position     
  :  Vice Chairman and Chairman of 
    Executive Directors
Age :  86      
Education Qualification   
  :  Senior High School, Assumption 
   College Present position   
     :  Vice Chairman and Chairman of 
   Executive Directors, Charan Insurance   
   PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none
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นายสมพล  ไชยเชาวน    
ตำแหนง  
  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
   อิสระ 
อายุ :  63 ป
คุณวุฒิการศึกษา 
  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  -  Director Accreditation Program 45/2005 
ตำแหนงปจจุบัน       
  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
           บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี 

นางผุดผอง  อาสิงสมานันท 
ตำแหนง         
  -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ :  61 ป
คุณวุฒิการศึกษา 
  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  -  Director Accreditation  Program 2007
ตำแหนงปจจุบัน
  -  รองผูอำนวยการ     
     สำนักกรรมการผูจัดการใหญ 
         บมจ.ธนาคารทหารไทย 
  -  ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท 
          บริหารสินทรัพยพญาไท จำกัด
  -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี

Mr. Sompol  Chaiyachow   
Position     

   :  Chairman of the Audit Committee and   

    Independent Director

Age :  63  

Education Qualification   

  :  Master of Business Administration Texas ADI

Training experience from Thai Institute of Director (IOD) 

  :  Director Accreditation Program 45/2005  

Present position    

  :  Chairman of the Audit Committee and   

    Independent Director 

    Charan Insurance PCL.

Criminal records in the past ten years   

  :   none

Mrs. Poodpong Arsingsamanunta 
Position     

  :  Member of the Audit Committee and  

    Independent Director 

Age  :  61

Education Qualification  

  :  Master of Business Administration,     

      Ramkhamhaeng University   

  :  Bachelor of  Commercial Science,   

      Thammasat University

Training experience from Thai Institute of Director (IOD) 

  : Director Accreditation  Program  2007

Present position     

  :  First Vice President, Audit Department

    Vice President of Chief Officer Executive, 

    Thai Military Bank PCL.

    Member of the Audit Committee and 

    Independent Director, Charan Insurance PCL.

Criminal records in the past ten years   

  :  none
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รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552

นายสุทธิพงศ  อิทธิพงศ
ตำแหนง 
  -  กรรมการ
อายุ :  61 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
  -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร    
   Pittsburg State University U.S.A.
ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  -  Director Accreditation  Program 2003
ตำแหนงปจจุบัน       
  -  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
  -  กรรมการ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี 

นายวรยุทธ  เจริญเลิศ   
ตำแหนง 
  -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ :  60 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
  -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร     
   Ptiisburg  State University U.S.A. 
ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  -  Director Accreditation Program 45/2005
ตำแหนงปจจุบัน     
  -  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ    
   กลุมธุรกิจสาขาภาคใต 1
   บมจ. ธนาคารทหารไทย
  - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
   บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  - ไมมี

Mr. Sutipong Ittipong
Position     
  :  Director
Age :  61
Education Qualification   
  :  Master of Economics,     
   Pittsburg University, U.S.A. 
Training experience from Thai Institute of Director (IOD) 
  :  Director Accreditation  Program 2003  
Present position     
  :  Senior Executive Vice President,   
   Siam City Bank PCL. 
   Director, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
   :  none

Mr. Vorayuth Charoenloet
Position    
  :  Member of the Audit Committee  and    
   Independent Director 
Age :  60 
Education Qualification   
  :  Master of Economics, Pittsburg  State   
     University, U.S.A.
Training experience from Thai Institute of Director (IOD)
  :  Director Accreditation Program 45/2005
Present position     
  :  Executive Vice President  Southern   
   Branch Banking Region,  Thai Military   
   Bank PCL.
   Member of the Audit Committee  and  
   Independent Director, Charan Insurance   
   PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none
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นายสุกิจ  จรัญวาศน
ตำแหนง      
  -  กรรมการผูจัดการ และเลขานุการ   
     คณะกรรมการ
อายุ :  64 ป
คุณวุฒิการศึกษา
  -  ปริญญาโท วิศวโครงสราง 
   California State University at Long   
   Beach
ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  -  Director Accreditation  Program 39/2005
ตำแหนงปจจุบัน     
  -  กรรมการผูจัดการ และเลขานุการ   
     คณะกรรมการ บมจ.จรัญประกันภัย 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี

นายยงยุทธ  จรัญวาศน
ตำแหนง 
  -  กรรมการ
อายุ :  61 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
         -  ปริญญาตรี การบัญชี 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท MBA  UWLA. California   
   U.S.A.
ตำแหนงปจจุบัน     
  - กรรมการ บมจ.จรัญประกันภัย
     - กรรมการ บริษัท เจรัญ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท จรัญพร  จำกัด     
  - กรรมการ บริษัท พัฒนานาิกา จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ฟูจิอินเตอรฟูดส จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -   ไมมี

Mr. Sukich Charanvas
Position     
  :  Managing Director and Secretary to the  
   Board of Directors 
Age :  64 
Education Qualification   
  :  Master of Civil Engineering, 
     California State University at  Long Beach    
Training experience from Thai Institute of Director (IOD)
  :  Director Accreditation Program 39/2005 
Present position     
  :  Managing Director and Secretary to the  
   Board of Directors, Charan Insurance   
   PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none

Mr. Yongyudh  Charanvas
Position     
  :  Director 
Age :  61 
Education Qualification   
  :  Bachelor of Accounting, 
   Chulalongkorn  University
   Master of Business Administration,   
   UWLA. California, U.S.A.     
 Present position     
  :  Director, Charan Insurance PCL.
   Director, J-run Co., Ltd.
   Director, Charanphorn Co., Ltd.
   Director, The Progress Watch Co., Ltd.
   Director, Fuji Inter Food Co., Ltd.
Criminal records in the past ten years   
  :  none
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นายพนธ  ฐิติพานิชยางกูร
ตำแหนง 
  - กรรมการบริหารและผูจัดการฝายยานยนต
อายุ :  60 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
   -  ประกาศนียบัตร 
   วิทยาลัยพณิชยการพระนคร
ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  -  Director Accreditation  Program   
     40/2005
หลักสูตรพัฒนาผูบริหารธุรกิจประกันวินาศภัย   
(IMDP)  
  -  Insurance Management Development  
   Program 7/1996 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำแหนงปจจุบัน     
  - กรรมการบริหารและผูจัดการฝายยานยนต
          บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี 

เจาหนาที่บริหาร

นายกิตติพงศ  จรัญวาศน
ตำแหนง       
  -  ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อายุ :  36 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
   - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
   BBA Renton City University U.S.A.
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร  
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)     
  -  Insurance Management     
   Development Program 14/2006     
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตำแหนงปจจุบัน         
  -  ผูชวยกรรมการผูจัดการ     
   บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
   - ไมมี

Mr. Pon  Titipanichayangoon
Position     
  :  Executive Director and Manager,
    Automobile Department
Age :  60
Education Qualification   
  :  Diploma, Bangkok Commercial College
Training experience from Thai Institute of Director (IOD) 
  :  Director Accreditation Program 
   40/2005
Insurance Management Development Training (IMDP)
  : Insurance Management Development   
   Program 7/1996, 
   Thammasat University
Present position     
  :  Executive Director and Manager, 
   Automobile Department, 
   Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none

Executive Officers

Mr.Kittipong Charanvas
Position    
  :  Assistant Managing Director 
Age :  36 
Education Qualification   
  :  Bachelor of Business Administration,   
   Renton City University, U.S.A.
Insurance Management Development Training (IMDP) 
  :  Insurance Management Development   
   Program 14/2006,
   Chulalongkorn University
Present position     
  :  Assistant Managing Director,  Charan   
   Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none
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นายสากล เห็มโพธิ์
ตำแหนง     
  - ผูจัดการฝายการตลาด    
อายุ :  61 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
   - มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
   มหาวิทยาลัยสงฆ         
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร  
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)       
  - Insurance Management  Development  
   Program 8/1997 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำแหนงปจจุบัน      
  - ผูจัดการฝายการตลาด   
   บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  
    -  ไมมี

นายนิยุทธ  พงษธนดิษฐ
ตำแหนง     
  - ผูจัดการฝายธุรการ, ผูจัดการฝายบุคคล
อายุ :  61 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
  -  วิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยพาณิชยการสันติราษฎร
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร  
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)       
  - Insurance Management Development 
   Program 6/1995 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำแหนงปจจุบัน     
  - ผูจัดการฝายธุรการ, ผูจัดการฝายบุคคล     
   บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา    
  -  ไมมี

Mr. Sakol  Hempho
Position  
  :  Manager, Marketing
Age :  61 
Education Qualification   
  :  Mahachulalongkornrajavidyalaya,  
     Buddhist University.      
Insurance Management Development Training (IMDP)
  :  Insurance Management Development   
     Program 8/1997, Thammasat University
Present position      
  :  Manager, Marketing
     Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none

Mr. Niyut  Pongthanadit
Position    
  :  Administration Manager
Age :  61 
Education Qualification   
  :  Higher Diploma, Suntiraj Commercial   
   College
Insurance Management Development Training (IMDP)
  :  Insurance Management Development   
     Program  6/1995,  Thammasat University
Present position     
  :  Administration Manager, Charan Insurance  
   PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none
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นายพุทธิสร  เอกะพันธุ
ตำแหนง     
  - ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
อายุ :  57 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
   - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร   
   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร  
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)       
  - Insurance Management Development
    Program 12/2003      
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตำแหนงปจจุบัน      
  -  ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ   
   บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
   -  ไมมี

น.ส.สุดารัตน วิวรรธนะเดช
ตำแหนง     
  - ผูจัดการฝายบัญชี
อายุ :  56 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
  - ปริญญาตรี การบัญชี      
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร 
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)    
  - Insurance Management  Development  
   Program 5/1993 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำแหนงปจจุบัน     
   - ผูจัดการฝายบัญชี บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี

Mr. Phudhisorn  Ekaphandhu
Position        
  :  Manager, Business Development Department 
Age :  57 
Education Qualification   
  :  Bachelor of Economics, Kasersart University
Insurance Management Development Training (IMDP)
  :  Insurance Management Development   
   Program 12/2003, 
   Chulalongkorn University 
Present position     
  :  Manager, Business Development   
     Department, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none

Miss Sudarat  Wiwattanadej
Position     
  :  Accounts Manager
Age :  56 
Education Qualification   
  :  Bachelor of Accounting, University of the  
     Chamber of Commerce
Insurance Management Development Training (IMDP)
  :  Insurance Management Development   
   Program 5/1993, Thammasat University
Present position      
  :  Accounts Manager,  Charan Insurance   
   PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none
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น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต
ตำแหนง      
  - ผูจัดการฝายการเงิน
อายุ :  54 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
   -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎธนบุรี    
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร  
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)      
  - Insurance Management  Development  
   Program 5/1993 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำแหนงปจจุบัน      
  -  ผูจัดการฝายการเงิน  บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
    -  ไมมี

นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา
ตำแหนง       
  - ผูจัดการฝายประกันอัคคีภัย
อายุ :  53 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
   - ปวช. วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร    
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร  
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)     
  -  Insurance Management Development   
   Program 7/1996 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำแหนงปจจุบัน      
  -  ผูจัดการฝายประกันอัคคีภัย    
   บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี

Miss Kanyawan  Trisaksuriyan
Position  
  :  Finance Manager
Age :  54 
Education Qualification     
  :  Bachelor of Business Administration, 
     Rajabhat Institute Dhonburi  
Insurance Management Development Training (IMDP)
  :  Insurance Management Development 
   Program 5/1993, Thammasat University 
Present position      
          :    Finance Manager, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none

Mrs. Somjai  Bunditkitsada
Position        
  :  Manager, Fire Department 
Age :  53 
Education Qualification     
  :  Diploma, Bangkok Commercial College
Insurance Management Development Training (IMDP)
  :  Insurance Management Development   
           Program 7/1996,  Thammasat University 
Present position      
  :  Manager, Fire Department,    
     Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none
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น.ส.ปุณรดา  อายุเจริญกูล
ตำแหนง      
  - ผูจัดการฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
อายุ :  45 ป
คุณวุฒิการศึกษา     
   - ปวช. วิทยาลัยพาณิชยการราชดำเนิน  
ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร 
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)   
  - Insurance Management Deveopment 
   Program 11/2002 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตำแหนงปจจุบัน      
  - ผูจัดการฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด     
   บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี

นายนพดล  สุวรรณการียกุล
ตำแหนง      
  - ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ :  39 ป 
คุณวุฒิการศึกษา     
   - ปริญญาโท การเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหนงปจจุบัน      
  - ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี

Miss Punrada  Ayucharoenkul 
Position        
  :  Manager, Miscellaneous Department 
Age :  45 
Education Qualification     
  :  Diploma,  Ratchadamnern-Thonburi 
   College
Insurance Management Development Training (IMDP)
  :  Insurance Management Development   
     Program 11/2002,    
   Chulalongkorn University 
Present position      
  :  Manager, Miscellaneous Department,
     Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :  none

Mr. Nopadol Suwankareekul
Position        
  :  Manager, Information Technology  
   Department
Age :  39
Education Qualification     
  :  Master of Business Administration,   
     Sripratum University
Present position      
  :   Manager, Information Technology Department
   Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :   none
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นายวิสิทธิ์  ลิ้มเจริญสุข
ตำแหนง       
  - ผูจัดการฝายประกันภัยทางทะเลและ
   ลอจิสติกส
อายุ :  64 ป
คุณวุฒิการศึกษา    
  -  ประกาศนียบัตร     
   วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
ตำแหนงปจจุบัน     
   -  ผูจัดการฝายประกันภัยทางทะเลและ
     ลอจิสติกส
     บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 
  -  ไมมี

Mr. Wisith  Limcharoensuk 
Position        
  :  Manager,  Marine Cargo and  Logistics   
  Department 
Age :  64
Education Qualification     
  :  Certificate of  Surveyor  Department 
        Bangkok Technical Institute
Present position      
  :  Manager, Marine Cargo and Logistics    
   Department, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years   
  :   none
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ประวัติความเปนมา

  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เดิมชื่อ 
“บริษัท ซุนเฮงหลีประกันภัย จำกัด”  กอตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2492 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท 
เพื่อดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ไดแก
การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง 
การประกนัภยัเบด็เตลด็ และการประกนัภยัรถยนต ในป 
2518 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท จรัญประกันภัย 
จำกัด” เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5 ลานบาท และเปน 
10     ลานบาท ในป   พ.ศ. 2523   และป  พ.ศ. 2526  ตามลำดบั 
ในป พ.ศ. 2534  เพิ่มทุนเปน 30 ลานบาท และเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 
2535 ดวยทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท ประกอบดวย
หุนสามัญ 6 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 10 บาท และได
จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนในป  พ.ศ.  2537 
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
  ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท 
ชำระเต็มมูลคา เปนบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียน    
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 
0107537000807 (บมจ.327) 
  ในป  2549  บริษัทไดรับ “รางวัลเกียรติยศบริษัท

ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเดน 

อันดับ 3”  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    
      บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตาม
ประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ไดแก 
การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและ
ลอจิสติกส  การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการ 
รับประกันภัยรถยนต

Background

  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. The Company was 
renamed “Charan Insurance Company Limited” 
in 1975 and increased its registered capital to 
5.0 million baht, 10.0 million baht and 30.0 million
 baht in 1980, 1983 and 1991 respectively. In 
1992, Charan Insurance became a listed company
on the Stock Exchange of Thailand (SET) with 
authorized share capital of 60.0 million baht 
comprising six million ordinary shares of 10.0 baht
each. The Company was registered in 1994 as a
public company under registration number 
Bor Mor Jor 327 (PCL 327). 
  With authorized and paid-up share capital 
of 60.0 million baht, Charan Insurance is currently
a public limited company listed on the Stock 
Exchange of Thailand under business registration
number 0107537000807 (formerly Bor Mor Jor 
327).
  In 2006 we were named  the third winner 
of the Non-life Insuer of Outstanding Manage
ment Development Award by the Office of the 
Insurance Commission (OIC).     

ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได
 NATURE OF BUSINESS AND REVENUE STRUCTURE
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  รายไดหลักจากการประกอบธุรกิจคือ เบ้ียประกัน
ภัย และลงทุนในสินทรัพยลงทุนประเภทตางๆ เพื่อกอ
ใหเกิดรายไดในรูปแบบอื่นๆ ภายใตขอกำหนดวาดวย
การลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 การใหกู ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย ต๋ัว
สัญญาใชเ งิน พันธบัตร หุ นสามัญ หุ นกู   รวมท้ัง
การฝากเงินในธนาคาร
 
 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
  
  การประกันอัคคีภัย เปนการรับประกันภัยสิ่ง  
ปลูกสราง อาคาร ที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย โรงงาน 
อตุสาหกรรม ทรพัยสนิในอาคาร สตอกสนิคา เฟอรนเิจอร 
ตลอดจนเครื่องจักร และวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได
รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม 
ฟาผา ภยัระเบดิจากแกสทีใ่ชทำแสงสวางหรอืประโยชน
เพื่อการอยูอาศัย และยังสามารถขยายความคุมครอง
พิเศษเพิ่มเติมได เชน ภัยลมพายุ น้ำทวม แผนดินไหว 
ภัยเนื่องจากไฟฟา 

     การประกนัภยัทางทะเลและลอจสิตกิส เปนการ
รับประกันภัยขนสงสินคาระหวางประเทศและภายใน
ประเทศ โดยทางเรือเดินทะเล และการขนสงทางบก 
โดยรถยนต รถไฟ ตลอดจนการขนสงสนิคาทางเครือ่งบนิ
โดยใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับสินคาที่เอาประกันภัยในระหวางการขนสง
ที่นำเขาในประเทศและสงออกตางประเทศที่เกิดความ
เสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติตางๆ และยังใหความคุมครองพิเศษอื่นๆ 
เพิ่มเติม เชนการลักขโมย ภัยสงคราม การจลาจล 
การนัดหยุดงาน 
 

  The Company operates four major lines of 
non-life insurance business, i.e. fire insurance, 
marine insurance, miscellaneous insurance and 
automobile insurance. The main revenue streams 
are insurance premiums and income earned from 
investment assets permitted within the provisions 
of the Non-Life Insurance Act B.E. 2535 (1992). 
These include lending, investment in securities, 
promissory notes, bonds, ordinary shares, 
debentures and bank deposits. 

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 construc-
tions, 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, 
electrical derangement, etc. 

  Marine and logistics insurance is the 
coverage for property while in transit via land, 
air or sea, either domestically or internationally. 
It provides protection against any loss of or damage
to imported and exported goods 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  
 เปนการรับประกันภัยประเภทตางๆ ไดแก
  -  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลและกลุม 
  -  การประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 
  -  การประกันภัยสำหรับเงิน 
  -  การประกันภัยโจรกรรม 
  -  การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร  
  -  การประกันภัยการกอสรางทุกชนิด 
  -  การประกันภัยอุปกรณอิเลคทรอนิกส
  -  การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก
  -  การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
  -  การประกันภัยเคร่ืองมือเคร่ืองจักรของผูรับเหมา 
  -  การประกันภัยสิทธิการเชา 
  -  การประกันภัยกระจก  
  -  การประกันภัยอิสรภาพ 
  -  การประกันภัยมะเร็ง 
  -  การประกันภัยความซื่อสัตย  
  -  การประกันภัยกอลฟ 
  -  การประกันภัยสำหรับผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง
  -  การประกันภัยสำหรับผูตรวจสอบอาคาร
  -  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
   อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
   ประเภทที่ 3             
  -  การประกันความรับผิดตามกฎหมายจาก
   การขนสงวัตถุอันตรายทางบก
  -  การประกันภัยคุมครองการวางงาน 
  -  การประกันภัยรานทอง
  -  การประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับ
   ผูสูงอายุ
  -  การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
  -  การประกันภัยหมอกำเนิดไอน้ำและถังอัด
   ความดัน
  -  การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
  -  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ  
    ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย
  -  กรมธรรมประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดยอม
  -  กรมธรรมประกันภัยทรัพยสินคุมครองภัย
   กอการราย
 
 

Miscellaneous insurance 
 includes varous types of coverage, such as:  
 - Personal and Group Accident Insurance
 - Travel Accident Insurance 
 - Money Insurance 
 - Burglary Insurance 
 - Erection Insurance  
 - Construction Insurance 
 - Electronic Equipment Insurance 
 - Liability Insurance 
 - All-Risks Insurance 
 - Constractors’ Plant and Equipment 
  Insurance  
 - Leasehold Insurance
 - Plate Glass Insurance
 - Bail Bond Insurance 
 - Cancer Insurance 
 - Fidelity Guarantee  
 - Golfers Insurance 
 - Watercraft Passenger Insurance
 - Surveyors Insurance
 - Category 3 Licensed Business Liability   
  Insurance
 - Hazardous Substance Road Transport
  Liability Insurance
 - Unemployment Insurance
 - Gold Shop Insurance
 - Elderly Care Insurance
 - Workmen’s  Compensation Insurance
 - Boiler and Pressure Vessel Insurance
 - Machinery Breakdown Insurance
 - Product Liability Insurance
 - Small-Business All-Risks Insurance
 - Terrorism Property Insurance
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การประกันภัยรถยนต 
  เปนการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช
รถยนต โดยใหความคุมครองการสูญหายและความ
เสียหายของตัวรถ อุปกรณประจำรถถูกลักขโมย การ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของผูขับขี่ และผูโดยสารในรถ
ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลภายนอก
รวมทั้งความคุมครองพิเศษอื่นๆ เชน การประกันตัวคน
ขับในคดีอาญา โดยแบงการรับประกันภัยออกเปน 

  การรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับ หมายถึง 
การประกันภัยรถยนตที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแหง
กฏหมาย เพื่อความคุมครองตอการสูญเสียชีวิต ความ
บาดเจ็บทางรางกายของบุคคลผูประสบภัยจากรถ

  การรับประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึง การ
ประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจของเจาของรถยนต โดย
มิไดเกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฏหมาย
แตอยางใด สามารถแบงความคุมครองออกเปน 
5 ประเภท ดังนี้  
  ประเภทที่ 1 :  ใหความคุมครองความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นตอตัวรถยนตหรืออุปกรณติดประจำรถยนต 
การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิด
ตามกฏหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
  ประเภทที่ 2 :  ใหความคุมครองตอการสูญหาย
ของรถยนต หรอืไฟไหมเทานัน้ และคุมครองความรบัผดิ
ตามกฏหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
  ประเภทที่ 3 :  ใหความคุมครองเฉพาะความรบัผดิ
ตามกฏหมาย สำหรบัการเสยีชวีติ การบาดเจบ็ หรอืความ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
  ประเภทที่ 4 : ใหความคุมครองเฉพาะความรับ
ผิดตามกฏหมาย ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
เทานั้น

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 which is taken out 
voluntarily by vehicle owner and not imposed by 
law. It can be further classified into the following 
5 categories:
  Category 1 : protects against loss of or 
damage to the insured vehicle or auto accessories 
as well as personal injury and loss of life including 
legal liability towards third parties for death, injury 
and loss of or damage to property.
  Category 2 : covers loss of or damage to 
the insured vehicle caused by theft and fire only 
as well as legal liability for third-party death/injury 
and property damage.
  Category 3 : covers only legal liability 
towards third parties for death, bodily injury and 
loss of or damage to property.
  Category 4 : protects against legal liability 
for third-party property only.
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  ประเภทที่ 5   :  ใหความคุมครองตอการสูญหาย 
ของรถยนต หรือไฟไหม รวมถึงความเสียหายตอรถยนต
เนื่องจากการชน กับยานพาหนะทางบกและคุมครอง 
ความรับผิดตามกฏหมายสำหรับการเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ หรือการเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล
ภายนอก
           การดำเนนิธรุกจิรบัประกนัภยัของบรษิทั นอกจาก
การรบัประกนัภยัจากผูเอาประกนัภยัโดยตรงแลว บรษิทั
ยังมีการรับประกันภัยตอจากบริษัทรับประกันภัยใน
ประเทศ และเพือ่เปนการกระจายความเสีย่งภยัตามหลกั
วิชาการของการประกันภัย ใหการดำเนินธุรกิจการ
ประกันภัยของบริษัทมีความมั่นคงและสามารถรองรับ
ความเสี่ยงภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงได
นำเอางานที่รับประกันภัยไว และมีทุนประกันภัยสูง 
กระจายความเสี่ยงโดยนำไปประกันภัยตอกับบริษัท
รับประกันภัยตอทั้งในประเทศและตางประเทศดวย
  นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจการลงทุน ซึ่งบริษัท
ไดลงทุนเพื่อใหเกิดการเพิ่มรายไดในหลายรูปแบบ เชน
การใหกูยมืเงนิ ซือ้พนัธบตัรรฐับาล ซือ้หุน เงนิลงทนุระยะ
สัน้ ฝากธนาคาร การลงทนุทกุประเภท จะตองอยูภายใต
เงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยเรื่องการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 และ
อยู ในความดแูลของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  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.
  In addition to direct underwriting we also 
operate, as part of our core activities, reinsurance 
business with other domestic insurers.  Any large 
risks assumed by the Company are ceded to both 
local and overseas reinsurers, so as to spread 
insurance risks in accordance with underwriting 
principles and to ensure operational stability as 
well as efficient capacity.   
  The Company also engages in various forms 
of investment activity to generate more revenue, 
such as lending, purchase of government bonds, 
shares and short-term instruments as well as bank 
deposits.  All kinds of investment are subject
to the Office of the Insurance Commission’s 
Regulation Re: Investment in Other Businesses by 
Non-life Insurers issued pursuant to the Non- Life
Insurance Act B.E. 2535 (1992) and are also 
under the direct supervision of the Office of the 
Insurance Commission.
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 โครงสรางรายไดหลกัของบรษิทัแบงออกไดเปน 
2 สวน คือ รายไดจากการรับประกันภัยและรายไดจาก 
การลงทนุ โดยมรีายละเอยีดงวดสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2552  2551 และ 2550 ดังนี้

โครงสรางรายได
Revenue Structure

 Our revenue structure is made up of two
major components, i.e. premium income and 
investment  income Revenue analysis for the years 
ended 31 December 2009, 2008 and 2007 is 
shown below.

โครงสรางรายไดตามประเภทธุรกิจ / Revenue by Line of Business

      กลุมธุรกิจ  / Area/Line of Business                ป  2552/2009           ป  2551/2008          ป  2550/2007
 ลานบาท      รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
 Bt mln  % Bt mln % Bt mln %

1.  เบี้ยประกันภัยรับ-สุทธิ* / Net premiums written
    1.1   เบี้ยประกันอัคคีภัย-สุทธิ 82.13 54.24 82.78 53.89 95.43 54.76
   Net fi re premiums
 1.2   เบี้ยประกันภัยทางทะเล-สุทธิ 5.03 3.33 2.09 1.36 0.35 0.20
             Net Marine premiums
 1.3   เบี้ยประกันภัยยานยนต-สุทธิ 35.17 23.24 33.71 21.94 34.55 19.83
             Net automobile premiums
 1.4   เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด-สุทธิ 4.62 3.06 5.98 3.89 7.47 4.29
           Net Miscellaneous premiums     
      รวม / Total 126.95 83.87 124.56 81.08 137.80 79.08
2.  รายไดจากการลงทุน  21.46 14.16 25.32 16.48 30.02 17.22
     Investment income
3.  รายไดอื่น ๆ 2.97 1.97 3.74 2.44 6.44 3.70
 Other income             
   รวม / Total 151.38     100.00 153.62    100.00  174.26   100.00

* เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการสงคืน  ยกเลิก  และประกันภัยตอ
* Net of premiums returned, cancelled and ceded.  
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ปจจัยความเสี่ยง
  RISK FACTORS

ความเสี่ยงในการทำธุรกิจประกันภัย 
         
 การดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวของกับการคุม
ครองความเส่ียงภัยประเภทตางๆ ของผูเอาประกันภัย
รวมถงึความเสยีหายอนัเกดิจากปจจยัภายนอกทีไ่มปกติ
โดยเฉพาะจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูศิาสตร เชน 
ภาวะนำ้ทวม  ภยัธรรมชาต ิภยัพบิตั ิอบุตัภิยั ภยักอการราย 
หรอืโจรกรรม  ซึง่อาจทำใหเกดิความเสยีหายอยางรนุแรง
ตอชีวิต รางกายและทรัพยสินที่บริษัทรับประกันภัยไว 
และความเสี่ยงจากความไมสมดุลของสัดสวนของผลิต
ภัณฑ จากการรับประกันภัยโดยเนนการเจาะตลาดเฉพาะ
ภัยบางประเภท อาจทำใหรายไดของบริษัทตองผูกติด
กับผลิตภัณฑนั้น ซึ่งอาจมีตนทุนหรือคาเสียหายโดย
เฉลี่ยอยูในระดับสูง เชนการประกันภัยรถยนต อาจสง
ผลกระทบตอรายไดและกำไรของบริษัท     
 
           บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดวยการพิจารณา
คดัเลอืกบคุคล ทรพัยสนิ ลกัษณะกจิการ ความเสีย่งของ
ภัยที่จะรับประกันและมีการพิจารณาสภาพพื้นที่ ที่อาจ
จะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทตางๆ ดวย 
บริษัทไดมีการกระจายความเสี่ยงโดยจัดการประกันภัย
ตอไวกับบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในหลายรูปแบบ  โดยทำประกันภัยตอแบบ
สัญญาลวงหนา (Treaty Reinsurance) การประกันภัย
ตอแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และ
ยังไดซื้อการคุมครองแบบความเสียหายสวนเกิน 
(Excess of Loss Insurance) ซึ่งทำใหความเสี่ยงจาก 
การประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทลดลง

Insurance Business Risk 
         
 The operations of the Company involves the 
protection of the insured against various types of 
risks and loss arising from unusual external factors,
especially those caused by geographical 
changes, e.g. f loods, natural disasters,
cataclysms, terrorism or robbery. All such perils 
can do severe damage to the life and properties 
insured by the Company. Other business risks 
include risks of unbalanced product mix resulting 
from the underwriting focus on market penetration
for certain risks. The Company’s income may 
consequently be tied to those products, such as 
automobile insurance, of which average costs or 
losses can be very high, thus affecting its overall 
revenue and profit. 
 We manage this type of risk through careful
evaluation and selection of prospective client, 
property, type of business and exposure of the 
risks to be accepted. Also taken into consideration
is the geographical area or location likely to be 
affected by natural disasters.  The Company 
mitigates such business risk by transferring some 
of its insurance risks to reliable reinsurers - both 
domestic and overseas - under different forms of 
reinsurance contracts including treaty reinsurance,
facultative reinsurance and excess of loss 
reinsurance.
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ความเสี่ยงในดานการบริหารการจัดเก็บ
เบี้ยประกันภัย

 ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ในป 2552 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดกำหนดใหการทำประกันภัย
รถยนตของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตองปฏิบัติเปน
ไปตามหลกัการสากลทีเ่รยีกวาหลกั Cash before Cover 
คือการที่ผูเอาประกันภัยตองชำระคาเบี้ยประกันภัย
กอนวันที่กรมธรรมจะเริ่มมีผลคุมครอง 
 บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เกีย่วกบัการเกบ็เบีย้ประกนัภยัรถยนตซึง่บรษิทัไดจดัทำ
แนวปฏิบัติในการเก็บเบี้ยประกันภัยเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานดังนี้
 1.  บรษิทัไดเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ  วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการเรยีกเกบ็เงนิคาเบีย้ประกนัภยัลกูคาบคุคล
ธรรมดาเก็บเงินกอนที่กรมธรรมจะมีผลบังคับ ยกเวน
กรณีลูกคาที่เปนนิติบุคคล บริษัทจะผอนผันการเก็บ
เงินไปอีก 15 วัน นับแตวันที่กรมธรรมมีผลคุมครอง
 2. การรับเงินคาเบี้ยประกันภัยจากลูกคา ตัว
แทนนายหนาประกันวินาศภัย จะปฏิบัติดังนี้  
   2.1 ออกเอกสารการรับเงินของบริษัทให
ลูกคาทันที
  2.2  กำหนดรอบระยะเวลาสำหรับตัวแทน 
นายหนาประกันวินาศภัยในการเรียกเก็บคาเบี้ยประกัน
ภัยรถยนตจากผูเอาประกันภัย โดยใหแตละรอบมีระยะ  
เวลา 15 วัน
  2.3  กำหนดใหตัวแทนนายหนาประกัน
วินาศภัยที่รับชำระเบี้ยประกันภัยรถยนตจากผูเอา
ประกันภัย ตองนำสงเงินคาเบี้ยประกันภัยแกบริษัท
ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นรอบ
 3.  บริษัทมีการจัดทำสมุดทะเบียนควบคุมการ
เก็บเบี้ยประกันภัยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวน
เงินคาเบี้ยประกันภัยของลูกคาแตละคน วันที่ (บริษัท / 
ตัวแทน / นายหนา) รับเงินจากลูกคา (แตละคน)

 In 2009 the Office of the Insurance Commission
(OIC) imposed the cash-before-cover regulation 
on all motor insurance policies for individuals and 
legal entities. The new rule is a universal basis in 
which the insured is required to pay premiums 
before the date the coverage takes effect.  
  The Company has put in place a process for 
managing risks associated with motor premiums 
collection. Written guidelines have been issued to 
provide clear operational guidance as follows: 
  1. The basis, method and conditions of 
premium collection have been changed: Premiums
are collected from private customers before the 
policy becomes effective, while corporate customers
are allowed 15 days for payment from the date 
the policy taking effect.
  2.  Agents and brokers are required to follow 
the procedures below for premium collection:
   - An official receipt is to be issued to the 
customer immediately upon payment of 
premiums;
   - Agents and brokers have a 15-day 
collectioncycle in which motor premiums are 
collected from the insured;
   - All motor premiums received by agents 
and brokers are to be handed over within 15 days 
of the collection cycle end date.
  3. A premium collection register is 
maintained to record information about individual 
customer’s payment, including sums of premiums, 
date of receipt (by the Company / agent / broker) 
from each customer.

Premium Collection Risk
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 4.  บรษิทัไดวางระบบการลงโทษ ตวัแทน นายหนา
ประกันวินาศภัย ที่นำสงเงินคาเบี้ยประกันภัยลาชากวา
ที่กำหนด โดยบริษัทจะบอกเลิกการตั้ง หรือมอบหมาย
หรือการมอบอำนาจใหบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว
เปนผูรับชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต  จากหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตน  บริษัทพยายามปรับปรุงระบบการเก็บ
เบี้ยประกันภัยตามที่ประกาศฯ กำหนด
 แตเนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติที่
เคยทำกันมานาน ทำใหไมอาจแกไขไดทั้งหมดในทันที 
บริษัทไดพัฒนาระบบงาน รวมทั้งไดแกไขปรับปรุงการ
ดำเนินงานเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหลัก Cash Before 
Cover และประกาศฯ เรื่องการเก็บเบี้ยประกันภัย   

ความเสี่ยงจากการเปดเสรีประกันภัย

 การเปดเสรีธุรกิจประกันภัย สรางผลกระทบตอ
ผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในปจจุบัน เน่ืองจาก
บริษัทประกันภัยตางชาติที่เขามาดำเนินงานนั้น จะ
ไดเปรียบทั้งในดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และฐานะ
การเงินที่มีความมั่นคง ซึ่งเปนผลใหผูประกอบธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศ จำเปนจะตองมีการเตรียมพรอม
สำหรับเรื่องดังกลาว อยางไรก็ดี บริษัทประกันวินาศภัย
ในประเทศ จะมีความไดเปรียบในดานความสัมพันธที่ดี
กบัผูเอาประกนัภยั โดยการสรางความพงึพอใจและความ
สัมพันธอันดีในระยะยาว  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และปรับปรุงเทคโนโลยีใหมีความสมบูรณ  เพื่อเปนการ
เพิ่มศักยภาพใหการบริหาร การจัดการ และไดปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานอยางตอเนื่อง เสริมรากฐานทาง
การเงินใหมีความพรอม  โดยการรักษาเงินกองทุนให
เพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ  ดำรงสภาพคลองทางการ
เงิน ใหเพียงพอตอการจายคาสินไหมทดแทนดวยความ
ยุติธรรม และสุจริต รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ใหมี ข อมูลที่ แมนยำที่ จำ เปนตองใช ในการ
ประกอบธุรกิจและสามารถบริการไดอยางรวดเร็ว

 4. We have introduced a penalty system 
for those brokers and agents failing to meet 
the timeframe where they could be revoked of 
their appointment as our premium collection 
representative. The Company has adopted all 
the above measures in the efforts to adjust its 
premium collection system to the new basis. 
However, as these represent changes in our long-
standing practices, not all measures can be fully 
implemented at this stage. We have ensured 
the relevant functions and processes are
 improved and strengthened to comply with the 
cash-before-cover regulation and the notification 
regarding premium collection.  

Liberalization Risk
 The liberalization of the insurance market has 

impacted upon all existing non-life operators, since 
new foreign entrants are better placed in terms 
of advanced technology and financial stability. 
Domestic insurers have therefore found it 
necessary to gear themselves up for tougher 
competition. Nevertheless, local non-life firms 
still have the advantage of closer ties with the
 insured through maintenance of long-term customer 
satisfaction and relationship. Measures taken by 
domestic insurers to manage this area of risk 
include: developing personnel and technologies
to increase management efficiency; continuously
improving operations; strengthening financial 
standing by maintaining capital adequacy; 
ensuring sufficient liquidity to enable fair 
settlement of claim payments; and enhancing
 information technology in order to provide 
accurate information required for efficient 
operations and service.
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ความเสี่ยงจากการลงทุน
 
 นอกเหนือจากรายไดจากการรับประกันภัยแลว
รายไดหลักของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกสวนหนึ่งคือ 
รายไดจากการลงทนุ ซึง่การลงทนุของบรษิทัมกีารกำหนด
นโยบายการลงทุน และมีการกำหนดสัดสวนการลงทุน
อยางชดัเจนทัง้ในตลาดเงนิ ตลาดทนุ และตองเปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่งการลงทนุ
ประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั โดยบรษิทัมี
คณะกรรมการลงทนุเปนผูกำหนดเปาหมายและนโยบาย
การลงทุนที่ชัดเจน โดยเนนการลงทุนในหลักทรัพยที่มี
ความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคง ใหผลตอบแทนในอัตราที่
เหมาะสมและแนนอน อยางไรกต็าม ความเสีย่งจากการ
ลงทนุกย็งัขึน้อยูกบัปจจยัภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจิ 
การเมือง นโยบายทางการเงิน รวมทั้งความเชื่อมั่นใน
การลงทนุของนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตางประเทศ ซึง่
เปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมอาจควบคุมได แตบริษัทก็ได
ติดตามและวิเคราะหขอมูลขาวสารดานตลาดเงินและ
ตลาดทนุอยางใกลชดิเพือ่จะไดดำเนนิการปรบัพอรตการ
ลงทุนใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
 
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
 
 ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยไมสามารถจายคา
สินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดใหแก
ผูเอาประกันภัยได เนื่องจากมีเงินสดไมเพียงพอหรือไม
สามารถเปลีย่นสนิทรพัยใหเปนเงนิสดหรอืไมสามารถจดั
หาแหลงเงินทุนใหมมาใหไดเพียงพอตอความตองการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงอาจทำใหเกิดความเสียหาย
ตอบริษัทประกันภัยได โดยความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ของตัวบริษัทประกันภัยเองขึ้นอยูกับโครงสรางของ
สินทรัพยและหนี้สิน การสำรองสินทรัพยสภาพคลอง
และการจัดสรรเงินสำรองตามกฏหมายเพื่อนำมาใช
รองรับคาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Investment Risk
 
   In addition to premium income, the other 
main source of revenue for non-life insurance 
business is income from investment. In this 
connection, the Company has adopted a policy 
that sets specific mix of investment in money 
market and capital market. We also ensure that all 
our investments comply with the OIC Notification 
Re: Investment in Other Businesses by Non-life 
Insurers. The Company’s Investment Committee
is responsible for setting clear investment goals 
and policy which focus on low-risk, stable securities
with steady and reasonable returns. However, 
investment risk is also determined by external 
factors such as economic and political conditions, 
monetary policy as well as sentiment among local
and foreign investors. Considering these uncon-
trollable risk factors, the Company has taken care 
to monitor closely the money and capital market 
information so as to adjust its investment portfolio 
to the changing situations.
 
Liquidity Risk
 
 Liquidity risk refers to the circumstances in 
which the insurer fails to pay insurance claims to the 
insured when such financial obligations become 
due, either owing to inadequate cash or because 
of inability to realize assets or to secure sufficient 
funding by the required time, thereby damaging 
the firm’s operations.  Liquidity risk of an insurance 
operator depends on its structure of assets and
 liabilities and how the firm maintains its liquid 
assets as well as provisioning of statutory reserve 
to meet potential costs and expenditure.
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รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552

 บริษัทไดปฏิบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 
คปภ. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประ
กันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทอยางเครงครัด ไดแกเรื่อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
เรื่องการจัดสรรเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน 
รายได   เรือ่งการสำรองคาสนิไหมทดแทนและคาสนิไหม
ทดแทนคางจาย  และเรื่องการดำรงเงินกองทุนตลอด
เวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

การตลาดและสภาวะการแขงขัน

 ในป 2552 ธรุกจิประกนัภยัจะมเีบีย้ประกนัภยัรบั
โดยรวมทุกประเภททั้งสิ้น 109,845 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.40 จากป 2551 ประกอบดวยเบี้ยประกัน
ภัยรับโดยตรงจากการรับประกันรถยนต 65,425 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.02 จากการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
และสุขภาพ 33,001 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.53 
การประกันอัคคีภัย 7,787 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
3.79 การประกันภัยทางทะเลและขนสง 3,633 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 13.41 (ที่มา : สวนวิจัยและสถิติ 
ฝายวางแผนและพฒันาระบบการตรวจสอบ  สำนกังาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย)

 The    Company  has  strictly  observed   the   OIC’s 
requirements concerning insurers’ financial stability 
imposed pursuant to the Non-Life Insurance Act 
B.E. 2535 (1992), now superceded by the Non-Life
Insurance Act (No. 2) B.E. 2551 (2008). These 
include Regulations Re: Investment in Other 
Businesses by Non-life Insurers, Allocation of 
Unearned Premium Reserve, Allocation of Loss 
Reserve and Outstanding Claims Reserve, and 
Continuing Maintenance of Equity Capital.

Market and Competition  
 
 The non-life insurance industry is estimated 
to have registered for 2009 premiums written from 
all segments totalling 109,845 million baht, or 3.40% 
growth on 2008. The official projections of direct 
premiums for the year are:  motor premiums increasing
2.02% to 65,425 million baht;  miscellaneous
and health premiums going up 8.53% to 33,001 
million baht; fire premiums rising by 3.79% to 
7,787 million baht; and marine premiums dropping 
13.41% to 3,633 million baht.  (Source: Statistics 
Division, Examination Planning and Development 
Department, Office of the Insurance Commission)
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ผลการดำเนินงานสำหรับป  2552
 ในป 2552 บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคลรวมทั้งสิ้น 23.46 ลานบาท ลดลงจากป 2551 
จำนวน 9.17  ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 28.10 เนือ่งจาก
บริษัทมีกำไรจากการรับประกันภัย 72.97 ลานบาท 
ลดลง 15.66 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 17.67 และเบีย้
ประกันภัยที่ถือเปนรายได 123.73 ลานบาท ลดลง 9.90 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.41 ซึ่งรายไดของบริษัทมี 
2 สวนคือ         
 1. รายไดจากการรับประกันภัย บริษัทมียอดเบี้ย
ประกนัภยัรบัทัง้สิน้   216.03 ลานบาท เพิม่ขึน้จากป 2551
จำนวน 2.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.25 และได
จายเบี้ยประกันภัยตอรวม 89.08 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 41.23 ของเบี้ยประกันภัยรวม สวนที่บริษัทรับ
เสี่ยงภัยไวเอง จำนวน 126.95 ลานบาท ประกอบดวย
เบี้ ยประกันอัคคีภัย  จำนวน 82 .13  ล านบาท 
เบี้ยประกันภัยรถยนต 35.17 ลานบาท เบี้ยประกันภัย
เบ็ดเตล็ด จำนวน 4.62  ลานบาท และเบี้ยประกันภัย
ทางทะเลและขนสง จำนวน 5.03 ลานบาท ตามลำดับ
 2. รายไดจากการลงทุน ในป 2552 ซึ่งประกอบ
ดวยดอกเบี้ย เงินปนผล  และกำไรจากการลงทุนในหลัก
ทรัพย ลดลงรอยละ 15.25  จาก   25.32   ลานบาท   ในป 
2551 เปน 21.46 ลานบาท อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในป 2552 ซึ่งมีอัตรารอยละ 3.49 ลดลงจาก
ป  2551 ซึ่งมีอัตรารอยละ 4.04  การลดลงดังกลาว
สอดคลองกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุของหลกัทรพัย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และภาวะการ
ลดลงของดอกเบี้ยของตลาดการเงินในปจจุบัน

Operating Results for 2009
 In 2009 the Company posted an after-tax 
profit of 23.46 million baht,  a decrease of  9.17 
million baht or 28.10% from 2008. This was 
because income on underwriting went down by 
15.66 million baht or 17.67% year on year to 72.97 
million baht, while earned premiums decreased 
by 9.90 million baht or 7.41% to 123.73 million 
baht. The Company’s revenue for the year was 
made up of the following two components:       
 1. Underwriting income :  Premiums written 
in the reporting year totaled 216.03 million baht, 
an increase of 2.67 million baht or 1.25% over 
2008. Premiums ceded were 89.08 million baht 
and accounted for 41.23% of total premiums. Net
premiums written, which amounted to 126.95 
million baht, comprised fire premiums  82.13 
million baht, automobile premiums 35.17 million 
baht, miscellaneous premiums 4.62 million baht 
and marine premiums 5.03 million baht.
 2. Investment Income, which consisted of 
interests, dividends and gain on investments in 
securities, dropped 15.25% from 25.32 million 
baht in 2008 to 21.46 million baht. Return on invest-
ment for 2009 went down to 3.49% from 4.04% 
for the previous year. The decline corresponded 
to the returns posted by SET-listed securities and 
the falling interest rates prevalent in the money 
market.

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS
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 ในสวนรายจาย มีรายจายหลักอยู 2 ประเภทคือ
 1. คาใชจายในการรับประกันภัย จำนวน 50.76 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จำนวน 5.76 ลานบาท
คดิเปนรอยละ 12.79  ซึง่ในปปจจบุนั  บรษิทัมคีาสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึน้ในระหวางปเปนจำนวน  34.27 ลานบาท 
โดยมีอัตราการจายคาสินไหมทดแทน คิดเปนรอยละ 
27.70 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดเพิ่มขึ้นจากป 
2551 ซึง่มอีตัราการจายคาสนิไหมทดแทนรอยละ 21.14 
เนื่องจากบริษัทมีความรอบคอบในการพิจารณาการรับ
ประกันความเสี่ยงภัย และไดกระจายความเสี่ยงจาก
การประกันภัยตอไวกับบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคง 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
 2. ในสวนของคาใชจายจากการดำเนินงานใน
ป 2552 มีจำนวน 67.50 ลานบาท ลดลง 8.71 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 11.43 จากป 2551 คาใชจาย
ที่มีสัดสวนสูงไดแก   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ โดยสวนใหญ
เปนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริการ
ตัวแทนนายหนาและลูกคาในอนาคต
 
ฐานะการเงิน  
 สินทรัพย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวม 
ทั้งสิ้น 745.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จำนวน 
40.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.79 โดยมีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย ซึ่งประกอบดวยพันธบัตร หุนสามัญ หุนกู 
และหนวยลงทุนจำนวน 230.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2551 จำนวน 43.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.13 
ซึ่งบันทึกเปนมูลคายุติธรรม และไดบันทึกสวนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนไวในสวนของ
ผูถือหุนแลว จำนวน 57.81 ลานบาท ในขณะที่เงินสด
และเงินฝากสถาบันการเงินในป 2552 จำนวน 406.86 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จำนวน 10.30 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 2.60 เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพยใน
ป 2552 ดัชนีหลักทรัพยคอนขางผันผวน  ประกอบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินปรับลดลงอยาง
ตอเนื่อง

 Expenditure was of two broad categories 
as follows:
 1.   Underwriting   expenses    amounted   to  50.76 
million baht, a year-on-year increase of 5.76
million baht or 12.79%. Losses incurred during the 
year totaled 34.27 million baht. The ratio of loss to 
earned premiums was 27.70%, up from the 2008 
ratio of 21.14%. This was due to the Company’s 
policy to tighten up on underwriting standards as 
well as transferring some of its insurance risks to 
financially stable reinsurers, both domestically 
and overseas.
 2. Operating expenses for fiscal 2009 
amounted to 67.50 million baht, a decrease of 
8.71 million baht or 11.43% from 2008. The highest
expenditure items were personnel costs and 
premises and equipment expenses. The spending 
was mostly on IT investment aimed at improving
delivery of services to customers, agents and 
brokers which has been implemented as part of 
the Company’s business expansion plan.
 
Financial Position  
 Assets
 As at 31 December 2009, the Company had 
total assets of 745.58 million baht, an increase 
of 40.83 million baht or 5.79% by comparison 
to 2008. Investments in securities, comprising 
bonds, ordinary shares, debentures and unit 
trusts, totaled 230.52 million baht, a year-on-year 
rise of 43.31 million baht or 23.13%. All securities
were carried at fair value, with revaluation 
surplus on investments of 57.81 million baht 
duly recorded under shareholders’ equity. The 
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ลูกหนี้
ป 2552 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัย

คางรับอยูที่ 48 วัน โดยมีนโยบายในการเรงรัดติดตาม
เบี้ยประกันภัยที่เครงครัดและรัดกุมมากขึ้น บริษัทไดตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 6.40 ลานบาท ซึ่งเปน
การประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นป การ
ประมาณดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดวาเพียงพอ 

สภาพคลอง
 ในชวง 3 ป ที่ผานมา กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำเนินงานของบริษัทเปนบวกมาโดยตลอด ซึ่งเงินสด
สุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวนเพ่ิมข้ึน
จากป 2551 จำนวน 4.24 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมี
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2552 จำนวน 
4.09 ลานบาท  ลดลงจากป 2551 จำนวน 17.81 ลาน
บาท และมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 7.64  ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งมีจำนวน 4.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
3.28 ลานบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราสวนสภาพ
คลองเทากับ 4.64 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งเทากับ 
4.12 เทา ซึ่งทรัพยสินหมุนเวียนที่มีอยูสามารถนำไป
ชำระหนี้สินหมุนเวียนไดอยางเพียงพอ

หนี้สิน
 หนี้สินของบริษัทมีจำนวน 143.85 ลานบาท 
ลดลง 6.04 ลานบาท จากปกอนซึ่งมีหนี้สินรวม 149.89 
ลานบาท และในปจจบุนั บรษิทัมอีตัราสวนหนีส้นิตอสวน
ของผูถือหุน 0.24 เทา ลดลงจากป 2551 ซึ่งมีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.27 เทา จะเห็นไดวา หนี้สิน
ของบริษัทสวนใหญประกอบดวย เงินสำรองเบ้ียประกันภัย
ที่ยังไมถือเปนรายได คาสินไหมทดแทนคางจาย สำรอง
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดมีการรายงานให

Company’s cash and bank deposits for 2009 rose 
by 10.30 million baht or 2.60% to 406.86 million 
baht, due to the volatile stock market during the 
year as well as the continued decline in financial 
institutions’ interest rates.

Accounts Receivable
The average collection period for premiums 

due in 2009 went down to 48 days, as a result of 
the Company’s policy to exercise more rigorous
credit control. At year end, an allowance for doubtful
accounts was made for 6.40 million baht, which 
was based on past collection experience and was 
regarded as adequate.

Liquidity
 Over the past three years, the Company’s 
operations have always generated positive cash 
flow. Net cash provided by core activities in 2009 
went up year on year by 4.24 million baht, while 
net cash used in investment activities during 2009 
was 4.09 million baht, a decrease of 17.81 million 
baht from 2008. Cash and cash equivalents as at 
31 December 2009 amounted to 7.64 million baht, 
up by 3.28 million baht from the 2008 total of 4.36 
million baht.    
  The liquidity ratio as at 31 December 2009 
was 4.64 times, up from the 2008 ratio of 4.12 
times. Current assets available were sufficient to 
cover current liabilities.

Liabilities
 Total liabilities at year end amounted to 
143.85 million baht, a decrease of 6.04 million 
baht from the 2008 total of 149.89 million baht.  
Debt-to-equity ratio was 0.24 times, down from
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บรษิทัทราบ เงนิถอืไวจากการประกนัภยัตอ เงนิคางจาย
เกีย่วกบัการประกนัภยัตอ เปนตน ซึง่เปนหนีส้นิทีเ่กดิขึน้
จากการดำเนินงาน มิไดมาจากการกูยืมเงิน

สวนของผูถือหุน 
 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จำนวนทั้งสิ้น 601.74 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 46.88 ลานบาท จากป 2551 
เนื่ องจากมีกำไรสุทธิจำนวน 23 .46  ล านบาท
นอกจากนี้ บริษัทมีสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 47.42 ลานบาท

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท
เอ เอส ที มาสเตอร จำกัด ในรอบปบัญชี 2552 
มีจำนวนเงินรวม 445,000.00 บาท
 2. คาบริการอื่น (non – audit fee) บริษัทจาย
คาตอบแทนอื่น ซึ่งไดแก คาสอบทานระบบการควบคุม
ภายในดานการลงทุน ในรอบปบัญชี 2552 มีจำนวน 
เงินรวม 70,000.00 บาท

0.27 times for the previous year. 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
and amounts due to reinsurers.  All of these 
represented liabilities arisen from the operations 
and not from borrowing.

Shareholders’ Equity 
 Shareholders’ equity at year end was 601.74 
million baht, up by 46.88 million baht from 2008. 
This was because the Company reported a net 
profit of 23.46 million baht and an increase in 
revaluation surplus on investments of 47.42 
million baht.

Auditors’ Remuneration
  1.  Audit fees
   A total of 445,000.00 baht was paid to 
the Company’s auditors, AST Master Co., Ltd., 
as audit fees for the 2009 accounting year.
  2.  Non-audit fees
   The Company also paid non-audit fees 
totalling 70,000.00 baht as fees for reviewing 
the investment component of its internal control 
system in the 2009 financial year.
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รายการระหวางกัน
  Related Party Transactions  

ลักษณะรายการ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีรายการธุรกิจ
กับบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจเกี่ยวของกันโดยการถือหุน
หรือการมีผูถือหุน หรือกรรมการบางสวนรวมกัน โดย
รายการที่เกิดขึ้นระหวางกัน ไดแก เบี้ยประกันภัยรับ 
เงนิปนผลรบั และดอกเบีย้รบัจากการฝากเงนิกบัผูถอืหุน
รายใหญ หรอืกจิการทีอ่ยูภายใตการควบคมุของผูถอืหุน
รายใหญซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการคา
ทั่วไป เพื่อสรางผลประโยชนสูงสุดใหกับบริษัท ซึ่งฝาย
บริหารเชื่อวา บริษัทไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญใน
กิจการที่เกี่ยวของดังกลาว 
     บรษิทัฯ  และธนาคารทหารไทย จำกดั (มหาชน) มี
ผูบริหารรวมกัน 3 ทาน ตามคำจำกัดความของประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปนบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงกับบริษัท
 รายการระหวางกันของบริษัทฯ และธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในป 2552 จะเปนลักษณะที่
บรษิทัมบีญัชเีงนิฝากและเงนิเบกิเกนิบญัชไีวกบัธนาคาร

ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 
 ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

Nature of Transactions 
  During the year ended 31 December 2009, 
the Company had business transactions with other 
companies, which were connected or related to 
it either through shareholding, cross-holding
or cross-directorship. The transactions consisted 
of premiums written, dividend income and interest
income earned from deposits with the major share-
holder or controlled entities of the major shareholder. 
They represent transactions of normal business and 
were conducted under regular trade terms in the 
best interests of the Company. The Management 
was confident that the Company had no material 
influence over such related parties.
 The Company and the Thai Military Bank Public
Company Limited had three common members 
of management.  In this regard, the Thai Military 
Bank PCL represented a party that could constitute 
a conflict of interest with the Company, as defined 
by the Notification of the Office of the Securities and 
Exchange Commission (SEC).
 The transactions undertaken between the 
Company and the Thai Military Bank PCL during
2009 were in the forms of deposits and overdrafts
held with the Bank.

Justification for Transactions  
 Significant   transactions  between  the  Company  
and related parties (related through cross-holding 
and/or cross-directorship), which were conducted in 
the normal course of business during the reporting
year, can be summarized as follows:
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  บริษัท มียอด
คงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังนี้                                     

  Significant balances with related parties as 
at 31 December 2009 and 2008 are shown below.                              

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน 
 เนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้น
เปนปกติของบริษัทและธนาคาร อีกทั้งมิใชรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย จึงมิได
ผานขบวนการการขออนุมัติการทำรายการจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน

แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 
 ขึ้นอยูกับปริมาณเงินสดคงเหลือ และเงื่อนไข
ทีไ่ดรบัจากธนาคาร หากเปนอตัราทีเ่ปนไปตามตลาดการ
เงินทั่วไป อาจเกิดรายการลักษณะนี้ในอนาคตได 
อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวาขนาดของรายการอาจจะ
เล็กลง เนื่องจากบริษัทอยูระหวางการพิจารณาจะลด
สัดสวนการดำรงเงินฝากธนาคารลงและไปลงทุนใน
ตราสารอื่นที่รับผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยรับ
จากเงินฝากธนาคาร

Transaction Approval Process  
 Since the above transactions represented 
usual business practices of the Company and 
the Bank and were not considered related-party 
transactions by the SEC definition, they were not 
required to be subject to approval by the Board 
or shareholders’ meeting.
Future Transactional Trends  
 Future transactions with related party will 
be determined by the Company’s cash balance 
as well as the terms offered by the Bank. If the 
rates offered are comparable to prevailing rates 
in the money market, then transactions of this 
nature might continue in the future. However, such 
transactions are likely to be kept to a smaller scale, 
since the Company is considering maintaining a 
lower level of bank deposits and investing more 
in higher-yielding instruments.

(หนวย:ลานบาท/ Unit:Million Bath)   

 31 ธ.ค.2551     เพิ่มระหวางป ลดระหวางป 31 ธ.ค.2552
 Dec 31,2008     In-year Increase     In-year Decrease  Dec 31,2009 

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
Balances with related companies   
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
Thai Military Bank PCL. 
     เงินฝากธนาคาร / Bank deposits 152,689,637  433,715,217      (431,947,505)  154,457,349
     ดอกเบี้ยค้างรับ / Accrued interest  432,326  4,109,108        (3,959,441)          581,993 
                        receivable

                                                       2552/2009  2551/2008  นโยบายราคา / Pricing Policy

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
Business transactions with related companies  
 เบ้ียประกันภัยรับ 3.98 3.03 ในอัตราใกลเคียงกับท่ีบริษัทรับจากบุคคลภายนอก
 Premiums written                      At similar rates to those offered to general    
    customers
 ดอกเบี้ยรับ 4.11 4.58 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 - 3.50 ตอป
 Interest income                            at annual rate of 1.00 to 3.50 %  
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 บริษัทมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรง
คณุวฒุทิีม่ปีระสบการณมาก และปฏบิตัหินาทีต่ามวตัถุ
ประสงคและขอบังคับของบริษัทดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม โดยถือเอาผล
ประโยชนของผูถอืหุนและบรษิทัเปนทีต่ัง้ คณะกรรมการ 
บริษัททำหนาที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัทและควบคุมดูแลใหฝายบริหาร
ดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนด บริษัทให 
ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในอยางยิ่ง เนื่อง
จากเปนกลไกสำคญัในการลดความเสีย่งทางธรุกจิ และ
ปกปองทรัพยสินของบริษัทมิใหสูญหายหรือถูกนำไปใช
ในทางที่ผิด และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
มีการควบคุมดูแลอยางเครงครัดใหการดำเนินงานเปน
ไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยู ในกรอบ
กฏเกณฑ ระเบยีบ  ขอบงัคบัตางๆ  ทีเ่กีย่วของ นอกจากนี้
บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ซึ่งเปน
องคประกอบที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ทำใหเกิดความคลองตัวตอการจัดการ สำหรับการ  
ใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาตอรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 บรษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการ 
ภายใตระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกำหนดไว เพื่อความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่น
ใหเกิดแกผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และดูแล
มใิหเกดิปญหาความขดัแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายใหปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
อยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย ทั้งนี้เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา 
และพนักงานโดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้ี้

 The Board of Directors of the Company 
consists of qualified and experienced members
who perform their roles with accountability, 
prudence and integrity in accordance with the 
Company’s objectives and Articles of Association 
and with firm commitment to the best interests of 
all shareholders and the Company. The Board is
responsible for determining the Company’s policies
and operational direction and for overseeing the 
implementation of such policies by the management
team. We attach particular importance to internal
control system as it is a vital mechanism for 
mitigating business risks, safeguarding the 
Company’s property against loss or misuse and 
for preventing fraud and misconduct within the 
organization.  Rigorous controls are exercised by the 
Board and the Management in ensuring compliance
by all activit ies with applicable laws and 
regulations. An Audit Committee that meets 
all the requirements of the Stock Exchange of 
Thailand has also been established as a key 
component of good governance to ensure 
management  efficiency as well as objectivity of the 
Company’s financial reporting and internal control 
system.               
 The Company has adhered to the corporate
 governance principles and requirements of the Stock 
Exchange of Thailand in promoting transparency,
building confidence among investors and all 
stakeholders as well as preventing conflicts 
of interest. It is also our continuing policy to
ensure equitable treatment of shareholders and 
stakeholders so as to promote the interests of all 
parties, i.e. shareholders, customers, business 
partners and staff members. Our good governance 
policy and practices are described under the 
following five sections. 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  Corporate Governance
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 หมวดที่ 1 - สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทใหความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการ โดยมุงเนนถึงหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของ
ผูถอืหุนทกุราย ไมวาจะเปนผูถอืหุนรายใหญหรอืผูถอืหุน
รายยอย บคุคล หรอืผูถอืหุนสถาบนั ดวยความเสมอภาค 
บริษัทใหสิทธิผูถือหุนทุกรายมีสวนรวมรับทราบการ
เปลีย่นแปลงทีส่ำคญัภายในบรษิทั สทิธกิารซือ้ขายหรอื
โอนหุน สิทธิลงทะเบียนเปนผูถือหุนสิทธิในการเสนอ
รายชื่อบุคคลเปนกรรมการ สิทธิในการเขารวมประชุม
และออกเสียงเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ผูสอบบัญชี และการรับเงินปนผล ซึ่งโดยทั่วไปเปนเรื่อง
ที่มีกฎหมายกำหนดอยูแลวในขอบังคับของบริษัท
 
หมวดที่ 2 - การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
         เทาเทียมกัน 

การประชุมผูถือหุน
 บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทยีมกนั   การจดัประชมุผูถอืหุนจะคำนงึถงึความสะดวก
ของผูถือหุน บริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอม
ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 14 วัน โดย
ในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีผู่ถอืหุนตองนำมาแสดงตนในการ
เขารวมประชมุ  ขอบงัคบับรษิทัในสวนทีเ่กีย่วของกบัการ
ประชุมผูถือหุน แบบหนังสือมอบฉันทะพรอมคำชี้แจง
ในการมอบฉันทะของผูถือหุน และขอมูลประกอบอื่นๆ 
ที่สำคัญ อาทิเชน ประวัติกรรมการแตละคนสำหรับการ
พจิารณาวาระการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก
ตามวาระ รวมถึงประวัติของกรรมการอิสระที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ และขอมูล
เกีย่วกบัผูสอบบญัช ี  เปนตน   และมกีารบนัทกึการประชมุ
ถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

 The Company gives priority to the corporate 
governance principle concerning the rights and 
equality of all shareholders, majority and minority
as well as individual and institutional.  We encourage
shareholder involvement in various aspects about 
the Company:  all shareholders are informed of 
any significant changes while being able to enjoy 
their rights to buy/sell/transfer shares, to register 
as shareholders, to nominate directors, to attend 
meetings and exercise their voting rights to appoint
or remove directors and auditors, and to receive 
dividends.  All of these represent statutory rights of
shareholders which are already stated in the 
Company’s Articles of Association.
 
 Section 2 - Equitable Treatment of    
        Shareholders

Shareholders’ Meeting
 The Company treats all shareholders equally 
and takes account of shareholders’ convenience
 when organizing any general meeting. A notice of 
meeting  along  with  supplementary information
relatingto the agenda is sent to the shareholders at 
least fourteen days prior to the date of the meeting. 
Opinion of the Board is provided for each item on the 
agenda. The notice is accompanied by supporting 
documents and information such as identification
requirements and attendance procedures, articles
of association relating to the meeting, forms of proxy
with voting indication      and    specific   instructions,  and   
other   important information such as biodata of individual 
directors/persons standing for re-election or election, 
biodata of independent director(s) appointed as 
shareholders’proxy, particulars of auditors, etc. 
A complete record of proceedings at every general 
meeting is also kept for scrutiny by shareholders.
 It is our practice to organize and conduct 
shareholders’ meetings in accordance with the 

 Section 2 - Equitable Treatment of    

 Section 1 -  Rights of Shareholders
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 บรษิทัมหีลกัปฏบิตัทิีจ่ะดำเนนิการประชมุผูถอืหุน
ใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผูถอืหุน
ทีก่ำหนดโดยหนวยงานราชการทีก่ำกบัดแูล ซึง่กำหนดให
มกีารประชมุผูถอืหุนอยางนอยปละ 1 ครัง้ ภายในไมเกนิ 
4 เดอืน  นบัแตวนัสิน้รอบบญัชขีองบรษิทั ในการจดัประชมุ
ผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุน
อยางเทาเทียมกันทุกราย และใหสิทธิแกผูถือหุนในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
 ในป 2552 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง 
ซึ่งเปนการประชุมสามัญประจำป โดยการประชุมไดจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ในการจัดประชุมบริษัท
ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานประจำป งบการเงนิ และหนงัสอืมอบฉนัทะใหแก
ผูถอืหุนทกุรายทีม่รีายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถอืหุน 
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัททราบลวงหนา
ไมนอยกวา 14 วนักอนวนัประชมุ และไดเผยแพรหนงัสอื
นดัประชมุผูถอืหุน และเอกสารประกอบการประชมุตาง ๆ  
ผานในเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอยเปน
เวลา 1 เดือนกอนการประชุมอีกดวย นอกจากนี้บริษัท
ไดลงประกาศหนังสือพิมพแจงกำหนดวัน เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุมกอนวันประชุมผูถือหุนติดตอกัน
3 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวย
ตนเอง สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหประธานกรรมการ
บริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ
อิสระ) หรือกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่น คนใด
คนหนึ่งเขาประชุมแทน โดยมอบฉันทะตามแบบฟอรม
ที่บริษัทไดจัดสงพรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 
 การเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทมีกรรมการ
ที่เขารวมประชุมประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการ 
ผูจัดการ ฝายบริหารและบริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีเขา
รวมประชมุดวย เพือ่ตอบคำถามของผูถอืหุน โดยประธาน
ในทีป่ระชมุไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดซกัถามและตรวจ
สอบผลการดำเนินงานของบริษัท แสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ ตอที่ประชุม และบริษัทไดมีการ
บันทึกไวในรายงานการประชุม

law and the guidelines prescribed by regulatory
bodies. Such requirements are that at least 
one meeting of the shareholders is held each year 
within four months of the end of every accounting
year of the Company. When organizing each general
meeting, the Company gives full consideration
to the rights of every shareholder who has one vote 
for every share held.
 During the reporting year, one shareholders’ 
meeting or Annual General Meeting of the Company
was held on April 30, 2009. In convening the 
Meeting, the Company sent a meeting notice 
together with supplementary documents, annual
report, financial statements and proxy forms, 
at least fourteen days in advance of the Meeting,
to all shareholders whose names appeared on 
the share register on the date the register was 
closed for all transfers. We also posted the meeting
notice and all attachments on our website one 
month in advance. Moreover, the notice giving
the date, time, venue and agenda of the Meeting
was published in the newspapers for three 
consecutive days prior to the date of the Meeting. 
Any shareholders unable to attend the Meeting 
personally were able to choose either to appoint
the Chairman of the Board or the Audit Committee
Chairman (Independent Director) or the Managing
Director, or to appoint any other person to attend
the Meeting on their behalf by completing the 
proxy form attached to the notice of the meeting.
 The Di rectors  o f  the Company who 
attended the Meeting consisted of the Chairman of 
the Board, the Chairman of the Audit Committee,
Executive Directors and the Managing Director. The 
external auditors were also invited to the Meeting
to respond to the questions of shareholders.
The Chair of the Meeting offered all shareholders
the opportunities to raise queries and issues about 
the Company’s performance and to make comments 
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลปองกันกรรมการ
และผูบรหิารในการนำขอมลูภายในของบรษิทัเพือ่นำไป
ใชประโยชนสวนตน โดยหามผูบริหาร คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูบริหารใชขอมูลภายในซึ่ง
บรษิทัยงัไมไดเปดเผยเพือ่ทำการซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอน
หลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทกอนขอมูลนั้นจะเปดเผย
สูสาธารณชน ซึ่งเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎ
หมายเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย และกำหนดใหกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย
ในบริษัทของกรรมการ ผูบริหาร คูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ
และผูบรหิาร ภายใน 3 วนัทำการนบัแตวนัทีม่กีารเปลีย่น
แปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทตอสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  ในป 2552 คณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ไดออก
ประกาศเรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 
ผูบริหาร และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของรายงานการมีสวน
ไดเสียของตนตอบริษัท ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับ
การบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั โดยรายงานดงักลาว             
จะเปนประโยชนในการดำเนินการตามขอกำหนดเก่ียวกับ
การทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่อาจกอให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและอาจนำไปสูการ
ถายเทผลประโยชนของบริษัท และติดตามดูแลให
กรรมการและผูบริหารทำหนาที่ดวยความระมัดระวัง
ซื่อสัตยสุจริต และจะตองตัดสินใจโดยไมมีสวนไดเสีย
ไมวาทางตรงหรือทางออม รายการท่ีเก่ียวโยงกันไดเปดเผย
รายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทแลว

and suggestions to the Meeting. All matters discussed 
were recorded in the minutes of the Meeting

Control of Inside Information   
 A policy is in place to safeguard against the use
of inside information for personal gain. All directors, 
executives and their spouses as well as children under
legal age are prohibited from making use of the 
Company’s inside information to buy, sell, transfer or be
transferred the shares issued by the Company before 
such information is made available to the public. This 
established practice conforms to the provisions of the 
law governing securities business. All Directors and 
Executive Officers are also required to submit to the 
Office of the Securities and Exchange Commission,
a declaration of their holdings in the Company as 
well as those of their spouses, children under legal 
age and any related persons, within three working 
days of the date any changes to their shareholdings 
taking place.                          
 In 2009 the Capital Market Supervisory Board 
issued  a  notification concerning  declaration of  interest
by directors, executives and related persons. 
The notification requires directors and executives to 
submit to their company a report on their interest or 
any related person’s interest with respect to manage-
ment of the company. Such report would contribute to
each company’s compliance with the rules on 
disclosure of related party transactions, which may lead
to conflicts of interest and siphoning of the company’s 
assets, while ensuring that its directors and executives
perform their duties prudently and honestly and 
in such a way that they must not have an interest,
directly or indirectly, in the matter under their 
decision. In this connection, the Company has 
disclosed details of all related party transactions
during the year in the notes to its financial 
statements.



37     CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009

หมวดที่ 3 - บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

  บรษิทัไดใหความสำคญัตอสทิธขิองผูมสีวนไดเสยี
ทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัทไดแก กลุมลูกคา พนักงาน
และผูบรหิารของบรษิทั คูแขง คูคา ผูถอืหุน และไดมกีาร
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลอยางสมบูรณ
ดังนี้
 -  ผูถือหุน :   
  บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เชนสิทธิในการเขาประชุมผูถือ
หุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอ
ความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถือหุน  รวมถึงสิทธิในการท่ีจะได
รับผลตอบแทนอยางเปนธรรม โดยบริษัทมุงมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุน
ดวยผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง และมีนโยบายจาย
เงินปนผลที่ขึ้นอยูกับผลประกอบการ รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน 
มีมาตรฐาน  โปรงใส และเชื่อถือได
 - ลูกคา : 
  บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดย
เสนอกรมธรรมที่มีความเหมาะสมและการบริการที่ดี
ตามความตองการของลูกคา และใหความคุมครอง
ที่เหมาะสมในราคายุติธรรม และการชดใชคาสินไหม
ทดแทนอยางเปนธรรมและรวดเร็วครบถวน เมื่อลูกคา
เกิดความเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม
 -  พนักงาน : 
  บรษิทัมกีารปฏบิตักิบัพนกังานอยางเทาเทยีม
กัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รกัษาพยาบาล เงนิกูยมืทัว่ไป/ทีอ่ยูอาศยั  สทิธปิระโยชน
โดยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อีกทั้งมี
การกำหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักเกณฑที่กำหนดในกฏหมายแรงงาน
 - คูคา : 
  บริษัทมีการดำเนินธุรกิจคูคาโดยใหเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคา และปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 

  Section 3 - Role of Stakeholders

 The Company respects the rights of all its 
stakeholders, i.e. customers, members of the staff 
and the Management, competitors, business partners 
and shareholders. We have always complied with 
applicable laws and regulations in ensuring that the 
rights of each and every group of our stakeholders
are fully protected as follows:
 -   Shareholders:    
    We respect the rights and equitable 
treatment of all shareholders which include the 
right to attend, vote and express views at general
meetings and the right to fair returns. The Company
is committed to delivering maximum satisfaction 
to all shareholders through steady and strong 
returns. Our dividend policy ensures regular payout 
based on annual results.  Complete and reliable 
information is also disclosed to investors in an efficient 
and transparent manner.
 -   Customers:   
  The Company recognizes its duty to all 
customers by offering quality service and insurance
policies to suit their needs and providing appropriate
and reasonably-priced protection. We also ensure 
that claim payments are fairly and promptly made to 
customers for any loss or damage incurred under the 
terms of the policy.
 -  Employees:   
    We ensure equal treatment for all staff by 
maintaining safety standards and providing employee
benefits such as medical care, general and housing 
loans, pension plan, etc. Company rules concerning 
personnel management have also been established 
in line with the provisions of the labour law.
 -  Business partners:   
    The Company fulfils all agreed terms and 
contractual obligations to its business partners.
 -  Competitors:   
  The Company adheres to the principle of 
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 - คูแขง : 
  บรษิทัปฏบิตัติามกรอบการแขงขนัทีด่ ีหลกีเลีย่ง
วิธีการไมสุจริตเพื่อทำลายคูแขงจะมุงเนนการแขงขัน
ทางดานคุณภาพ และประสิทธิภาพของการบริการ 
เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา       

 หมวดที่ 4 - การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 
 บริษัทไดเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท 
ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการ
เงินตามขอกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพยฯ อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผาน
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนและ
ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ ชองทางการใหขอมูลขาวสารของบริษัท
กำหนดไวดังนี้

รายงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบรษิทัเปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิ
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 
โดยงบการเงนิดงักลาวจดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกนโยบายการบัญชี
ทีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิยางสมำ่เสมอ  รวมทัง้มกีารเปด
เผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
 ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้ งคณะ
กรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารของบริษัทเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงนิ  และระบบการควบคมุภายในของ
ของบริษัท

 หมวดที่ 4 - การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

fair competition and avoids using dishonest means to 
damage its competitors’ reputation.  We only compete on
service quality and efficiency for the best interests of 
our customers. 

  Section 4 - Disclosure and Transparency

 We always ensure that significant financial and 
non-financial information of the Company is fully and 
accurately disclosed in a timely and transparent manner
and that all disclosures are compliant with the SEC 
and SET requirements.  Such information is made 
available through the Stock Exchange’s publicity 
channels, the Annual Registration Statement   (Form 56-1) 
as well as the Company’s annual report and website, 
so that our shareholders and all parties concerned can 
have equal access to reliable information.  Our channels
of information disclosure include:

Directors’ Report 
  The Board of Directors is responsible for 
the financial statements and financial information 
published in the annual report. The said financial 
statements were prepared in accordance with 
generally  accepted accounting standards in Thailand. 
Appropriate accounting policies have been adopted 
and consistently followed by the Company, while 
significant information has also been adequately 
disclosed in the Notes to the Financial Statements. 
 The Board has established an Audit Committee,
composed entirely of non-executive directors,
to take responsibility for overseeing the quality of 
financial reporting and internal control system of the 
Company.

 We always ensure that significant financial and 
non-financial information of the Company is fully and 
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

การรายงานการถือครองหุนของ
คณะกรรมการ และเจาหนาที่บริหาร
 บรษิทัไดกำหนดใหกรรมการบรษิทัและเจาหนาที่
บรหิารของบรษิทัทกุคน  มหีนาทีต่องรายงานการถอืครอง
หุนของบริษัท ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อปองกันความ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุนของบริษัท 
และเปนการเปดเผยขอมลูเพือ่ความโปรงใสตามหลกัการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปของการถือครองหุนดังนี้

Declaration of Shareholdings
  The Company has stipulated that all of 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 principle of transparency 
and disclosure. Shareholdings of Directors and 
Executive Officers at year end were as follows:

         จำนวนหุน    จำนวนหุน     เปล่ียนแปลง    
     ณ  31.12.52 ณ  31.12.51  (รอยละ)
          รายชื่อ   ตำแหนง  No. of share No. of share

               Name  Position      at Dec 31, 2009    at Dec 31, 2008    Change(%)         

1. นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ -  - -  
 Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya   Chairman
2. นายชิด  จรัญวาศน        รองประธานกรรมการ -  -         -
     Mr. Chid  Charanvas  Vice Chairman 
3.  นายสมพล    ไชยเชาวน  กรรมการอิสระ    -         -         -
 Mr. Sompol  Chaiyachow  Independent Director
4.  นายสุทธิพงศ  อิทธิพงศ    กรรมการ -       -         -
 Mr. Sutipong  Ittipong  Director
5.  นายวรยุทธ เจริญเลิศ  กรรมการอิสระ 100  100         -
 Mr. Vorayuth  Charoenloet Independent Director
6.  นางผุดผอง    อาสิงสมานันท   กรรมการอิสระ -   -  -
  Mrs. Poodpong  Arsingsamanunta  Independent Director
7.  นายสุกิจ  จรัญวาศน       กรรมการ  818,722  818,722      -
 Mr. Sukich  Charanvas  Director
8.  นายยงยุทธ  จรัญวาศน   กรรมการ  1,249,440   1,249,440      -
 Mr. Yongyudh  Charanvas  Director
9.  นายพนธ  ฐิติพานิชยางกูร   กรรมการ  60,000    60,000         -
 Mr. Pon  Titipanichayangoon   Director
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เจาหนาที่บริหาร / Executive Offi cers

              รายชื่อ             ตำแหนง จำนวนหุน    จำนวนหุน     เปลี่ยนแปลง

     ณ 31.12.2552 ณ 31.12.51 (รอยละ)

     No. of share No. of share

            Name              Position     at Dec 31, 2009    at Dec 31, 2008    Change(%)         

1. นายกิตติพงศ       จรัญวาศน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ           338,600     337,200  0.42  
 Mr. Kittipong Charanvas Assistant Managing Director
2. นายสากล  เห็มโพธิ์           ผูจัดการฝายการตลาด                   300  300        -
       Mr. Sakol Hempho Manager, Marketing
3.  นายนิยุทธ  พงษธนดิษฐ  ผูจัดการฝายธุรการ                     2,580     2,580           -
 Mr. Niyuth Pongthanadit Administration Manager
4.  นายพุทธิสร  เอกะพันธุ     ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 5,000     5,000        -
 Mr. Phudhisorn Ekaphandhu Manager, Business 
   Development Department
5.  นายวิสิทธิ์   ลิ้มเจริญสุข   ผูจัดการฝายทางทะเลและ  2,000   2,000         -
   ลอจิสติกส  
 Mr. Wisit  Limcharoensuk Manager, Marine Cargo 
   and Logistics Department
6.  น.ส.สุดารัตน  วิวรรธนะเดช   ผูจัดการฝายบัญชี  500   500  -
  Miss Sudarat Wiwattanadej Accounts Manager
7.  น.ส.กัญญวรรณ  ไตรศักดิ์สุริยันต  ผูจัดการฝายการเงิน   7,580    7,580       -
 Miss Kanyawan Trisaksuriyan Finance Manager
8.  นางสมใจ  บัณฑิตกฤษดา  ผูจัดการฝายอัคคีภัย   -   -     -
 Miss Somjai Bunditkritsada  Manager, Fire Department
9.  น.ส.ปุณรดา  อายุเจริญกูล  ผูจัดการฝายเบ็ดเตล็ด  -   -         -
 Miss Punrada  Ayucharoenkul Manager, Miscellaneous 
   Department
10.  นายนพดล  สุวรรณการียกุล  ผูจัดการฝายเทคโนโลยี  -   -         -
   สารสนเทศ
 Mr. Nopadol  Suwankareekul Manager, Information 
   Technology Department
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คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
 บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก
คณะกรรมการ ผูบริหาร ดังนี้
 - คาตอบแทนกรรมการ ไดมีการกำหนดคาตอบ
แทนที่เหมาะสมไวอยางชัดเจน  โปรงใส และไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
 - คาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการที่
คณะกรรมการกำหนด ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดำเนนิงาน
ของบริษัท และผลงานบริหารของแตละทาน
 ทั้งนี้ในป 2552 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังนี้

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
     ก.กรรมการ 

Remuneration of Directors and Executives
 T h e  C o m p a n y  s e t s  a p p r o p r i a t e 
remunerationfor all Directors and Executive Officers
 as follows:
 - Directors’ remuneration:  Appropriate 
remuneration is transparently determined and has 
been approved by meeting of the shareholders.
 - Executives’ remuneration is in accordance 
with the criteria set by the Board which take ac-
count of the Company’s operating results and the 
performance of the individual member.
 Details of remuneration for Directors and 
Executives in 2009 are set out below.

Cash Remuneration
 A.   Directors

         รายชื่อ                                  เบี้ยประชุม        บำเหน็จกรรมการ
              Name Meeting Allowance Director’s Fees
 
  นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา                                                 -       -
 Mr. Sopon  Kluaymai Na Ayudhya
 นายชิด จรัญวาศน 57,600                  123,080
 Mr. Chid  Charanvas
 นายสมพล ไชยเชาวน                                                    103,600                             98,460 
 Mr. Sompol  Chaiyachow 
 นายสุทธิพงศ  อิทธิพงศ 46,000                   98,460
 Mr. Sutipong  Ittipong
 นายยงยุทธ จรัญวาศน 46,000                  98,460
 Mr. Yongyudh  Charanvas
 นายพนธ ฐิติพานิชยางกูร 46,000                  98,460 
 Mr. Pon  Titipanichayangoon
 นายวรยุทธ  เจริญเลิศ 92,000                  98,460
 Mr. Vorayuth  Charoenloet
 นางผุดผอง อาสิงสมานันท                                                92,000          98,460
 Mrs. Poodpong  Arsingsamanunta
 นายสุกิจ  จรัญวาศน 46,000 98,460
 Mr. Sukich  Charanvas
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  ข.ผูบริหาร
  - คาตอบแทนผูบริหารรวม 13  คน   
   เปนเงิน 15.56 ลานบาท
   ประเภทคาตอบแทน  -  เงินเดือน     
   โบนัสประจำป และเงินสมทบกองทุนสำรอง
   เลี้ยงชีพ  

ความสัมพันธกับผูลงทุน  
 คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการเปด
เผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวนโปรงใสและทั่วถึง
ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ซึ่งลวนแตมีผล
กระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมี
สวนไดเสียของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเผย
ขอมูลตามที่หนวยงานที่ควบคุมกำกับดูแลธุรกิจของ
บริษัทกำหนด ไดแก  สำนักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 ในสวนของงานดานลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยัง
ไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ  เนื่องจาก
กิจกรรมในการติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน 
รวมทั้งนักวิเคราะหภาครัฐที่เกี่ยวของยังมีไมมากนัก
ทั้งนี้  ผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัท
ไดที่  โทร. 0-2276-1024 และเว็ปไซตของบริษัท
ที่ www.charaninsurance.com

หมวดที่ 5-ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

         คณะกรรมการบรษิทั ในฐานะตวัแทนของผูถอืหุน 
มีหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทและ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย
รวมถึง เปนผู ใหความเห็นชอบในเรื่ องวิสัยทัศน
กลยทุธ เปาหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษิทั 

  B.  Executive Officers
  The aggregate remunerat ion of 13 
executives for the year amounted to 15.56 
million baht.
  This comprised salaries, annual bonuses 
and provident fund contributions.

Investor Relations  
 The Board of Directors attaches importance 
to the transparent and comprehensive disclosure of 
accurate and complete information - financial and
non-financial - all of which can influence the decisions 
of the Company’s investors and stakeholders. 
Particular emphasis is placed on the disclosures
required by regulatory agencies, i.e. the Office 
of the Securities and Exchange Commission
 and the Stock Exchange of Thailand.
 The Company has not set up a specific unit 
or department for investor relations function, since
there is still not much activity in the area of commu-
nication with institutional investors, shareholders
or relevant state analysts. However, enquiries 
from investors about the Company are welcomed 
through telephone number  0-2276-1024 or via 
our website  at  www.charaninsurance.com.

  Section 5 - Board Responsibilities

 As representative of the shareholders, the 
Board of Directors is responsible for overseeing 
the overall management of the Company and for 
discharging its duties in accordance with the law,
the objectives and Articles of Association of the 
Company as well as shareholders’ resolutions. The 
Board fulfils its responsibilities with honesty and 

  Section 5 - Board Responsibilities



43     CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009

คณะกรรมการบริษัท
 ประกอบดวย กรรมการ  9  ทาน   เปนกรรมการ
บริหาร 3 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  3 ทาน 

 Board of Directors
 The Board has a membership of nine, 
comprising three Executive Directors, three 
Non-Executive Directors and three Independent 
Directors who serve on the Audit Committee. 

ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูถือหุน
 บริษัทไดกำหนดโครงสรางการจัดการโดยการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัทกับฝายจัดการไวอยางชัดเจน โดยมีขอบเขต
อำนาจหนาที่ตามที่บริษัทไดกำหนดไวในรายละเอียด
ดังตอไปนี้

prudence in protecting the interests and rights of 
all shareholders and stakeholders. It is also the 
duty of the Board to determine and endorse the 
corporate vision, strategies, goals, business and 
financial plans and to ensure that the established 
plans are effectively and efficiently implemented 
by the Management in delivering maximum benefit 
to the Company and all shareholders.
 The Company has a management structure
 which separates clearly the roles and duties 
between the Board of Directors and the management
team. Their authority and responsibilities are 
defined in detail below.

                   ชื่อ-สกุล /Name                       ตำแหนง / Position 
นายโสภณ กลวยไม  ณ อยุธยา ประธานกรรมการ     
Mr.Sopon   Kluaymai Na Ayudhya Chairman
นายสมพล ไชยเชาวน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
Mr.Sompol  Chaiyachow Audit Committee Chairman and Independent Director
นายชิด          จรัญวาศน รองประธานกรรมการ   
Mr.Chid  Charanvas Vice Chairman
นายสุทธิพงศ   อิทธิพงศ กรรมการ 
Mr.Sutipong Ittipong Director
นางผุดผอง อาสิงสมานันท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
Mrs.Poodpong Arsingsamanunta Audit Committee Member and Independent Director
นายวรยุทธ     เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
Mr.Vorayuth Charoenloet Audit Committee Member and Independent Director
นายยงยุทธ  จรัญวาศน กรรมการ 
Mr.Yongyudh Charanvas Director
นายพนธ  ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ 
Mr.Pon Titipanichayangoon Director
นายสุกิจ จรัญวาศน กรรมการผูจัดการและเลขานุการคณะกรรมการ  
Mr.Sukich Charanvas Managing Director and Secretary to the Board                          
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  คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ดูแลและจัดการ
บรษิทัใหเปนไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงคขอบงัคบั และ
มติของที่ประชุมผูถือหุน และคณะกรรมการอาจมอบ
หมายใหกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 
โดยจะกำหนดเง่ือนไขใหกรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
รวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทมีดังนี้
  1.  กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 
เปาหมาย ทศิทางในการดำเนนิงานของบรษิทั และกำกบั
ดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่
กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2.   พจิารณาตดัสนิในเรือ่งทีม่สีาระสำคญัเกีย่วกบั
การดำเนินธุรกิจของบริษัท เชนนโยบายและแผนธุรกิจ 
อำนาจการบรหิาร การไดมาหรอืจำหนายไปซึง่ทรพัยสนิ
และรายการอื่นใดที่กฏหมายกำหนด

  3.  พิจารณาและใหความเห็นชอบในการสรรหา
และแตงตัง้คณะผูบรหิารทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม มคีวาม
รู ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหนง หนาที่ความ
รับผิดชอบ และมีประสบการณที่ เปนประโยชนตอ
องคกร

  4.  การบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูในระดับ
ทีเ่หมาะสม ภายใตกรอบกฏหมาย วตัถปุระสงค และขอ
บังคับของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุผล
และระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบัติที่ดี 

  5.  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนสำหรับคณะ
กรรมการ  และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจำป เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน

 The Board of Directors is responsible for 
the overall control of corporate activities in line 
with regulatory requirements, the Company’s 
objectives and Articles of Association as well as 
the shareholders’ resolutions. The Board may 
designate any Director(s) or any other person to 
undertake any task on behalf of the Board and in 
such cases the signatures of any two Directors,
together with the Company seal, would be 
required to be binding upon the Company.

The authority and responsibilities of the 
Board of Directors are as follows:
 1. Determine policies, vision, mission, 
strategies, goals and operational direction of 
the Company as well as overseeing the effective 
and efficient implementation by the management 
team;
 2. Make important decisions concerning 
the Company’s activities, such as business policies
and plans, management authority, acquisition
or disposal of assets and any other statutory 
transactions;
 3. Consider and endorse the nomination and 
appointment to the Board and the management
team, of qualified candidates with suitable 
knowledge and capabilities as well as valuable 
experience;
 4. Maintain an appropriate system of risk 
management within the framework of the law as 
well as the Company’s objectives and Articles 
of Association and based on the best practice 
principles of honesty and prudence;  
 5. Endorse and recommend Directors’ 
remuneration and annual dividend payout to the 
approval of shareholders’ meeting.
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              ชื่อ-สกุล / Name    ตำแหนง / Position
1.  นาย ชิด  จรัญวาศน ประธานกรรมการบริหาร
     Mr. Chid Charanvas Chairman of the Executive Committee
2.  นาย สุกิจ จรัญวาศน กรรมการผูจัดการ
     Mr. Sukich Charanvas Managing Director
3. นาย พนธ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการบริหารและผูจัดการฝายยานยนต           
     Mr. Pon Titipanichayangoon Executive Director and Manager, Automobile  
   Department

ชื่อ-สกุล / Name    ตำแหนง / Positionชื่อ-สกุล / Name    ตำแหนง / Position
1.  นาย ชิด  จรัญวาศน ประธานกรรมการบริหาร
     Mr. Chid Charanvas Chairman of the Executive Committee
2.  นาย สุกิจ จรัญวาศน กรรมการผูจัดการ
     Mr. Sukich Charanvas Managing Director
3. นาย พนธ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการบริหารและผูจัดการฝายยานยนต           
     Mr. Pon Titipanichayangoon Executive Director and Manager, Automobile  
   Department

ชื่อ-สกุล / Name    ตำแหนง / Position

Executive Officers
The Executive Officers of the Company are:

Executive Committee
The composition of the Executive Committee is 
as follows:

กรรมการบริหาร
องคประกอบของกรรมการบริหาร  ประกอบดวย

เจาหนาที่บริหาร
องคประกอบของเจาหนาที่บริหาร  ประกอบดวย

              ชื่อ-สกุล / Name      ตำแหนง / Position

1. นายกิตติพงศ จรัญวาศน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ
 Mr. Kittipong Charanvas Assistant Managing Director
2. นายสากล เห็มโพธิ์  ผูจัดการฝายการตลาด  
 Mr. Sakol Hempho Manager, Marketing
3. นายพุทธิสร  เอกะพันธุ ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ                                 
 Mr. Phudhisorn Ekaphandhu Manager, Business Development Department
4. นายนิยุทธ  พงศธนดิษฐ ผูจัดการฝายธุรการ
 Mr. Niyut Pongthanadit Administration Manager
5. น.ส.สุดารัตน  วิวรรธนะเดช ผูจัดการฝายบัญชี
 Miss Sudarat Wiwattanadej Accounts Manager
6. น.ส.กัญญวรรณ  ไตรศักดิ์สุริยันต ผูจัดการฝายการเงิน
 Miss Kanyawan     Trisaksuriyan Finance Manager
7. นางสมใจ  บัณฑิตกฤษดา ผูจัดการฝายประกันอัคคีภัย  
 Mrs. Somjai Bunditkitsada Manager, Fire Department
8. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข ผูจัดการฝายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส
 Mr. Wisith Limcharoensuk Manager, Marine Cargo and Logistics Department
9. น.ส.ปุณรดา  อายุเจริญกูล ผูจัดการฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 Miss Punrada Ayucharoenkul Manager, Miscellaneous Department
10. นายนพดล สุวรรณการียกุล ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mr. Nopadol Suwankareekul Manager, Information Technology Department 
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ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีหนาที่ 
ความรับผิดชอบ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
ดังตอไปนี้      
   1.  สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน
อยางถูกตองและเพียงพอ
   2. สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal  Control และระบบการตรวจสอบภายใน 
( Internal  Audit  ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

Authority and Responsibilities of the 
Audit Committee
  The Audit Committee of the Company is 
responsible to the Board of Directors in 
discharging the following duties:   
  1.  To review and ensure the adequacy and 
objectivity of the Company’s financial reporting;
  2.  To review and ensure the appropriate-
ness and effectiveness of the Company’s 

Audit Committee
The Audit Committee is composed of:

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของกรรมการบริหาร
และเจาหนาที่บริหาร
 กรรมการบริหารและเจาหนาที่บริหาร มีหนาที่
บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะ
กรรมการมอบหมายและตามกฎระเบียบ วิธีการและ 
เงื่อนไขตางๆ ที่กฎหมายกำหนดไว ไดแก กฎหมาย 
แพงและพาณิชย  กฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั รวมถงึกฎหมายอื่น 
ที่ เ กี่ ยวของกับการประกอบธุ รกิ จของบริษัททั้ ง
ที่ใชอยูแลวในขณะนี้และจะมีขึ้นในอนาคต ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะตองใชความรู
ความสามารถและความระมัดระวังในการบริหารงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทอยางเต็มที่  

Authority and Responsibilities of the Ex ecutive 
Committee and Executive Officers
 The Executive Committee and Executive 
Officers are responsible for the management of 
the Company in accordance with the policies set 
by the Board as well as all statutory requirements, 
which include the provisions of 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, they 
are required to discharge their duties with the 
best of their ability and prudence in achieving the 
Company’s established objectives.  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย

            ชื่อ-สกุล / Name               ตำแหนง / Position 

1.   นายสมพล         ไชยเชาวน                ประธานกรรมการตรวจสอบ
    Mr. Sompol Chaiyachow Chairman of the Audit Committee
2.   นายวรยุทธ         เจริญเลิศ                    กรรมการตรวจสอบ
 Mr. Vorayuth Charoenloet Member of the Audit Committee
3.   นางผุดผอง         อาสิงสมานันท           กรรมการตรวจสอบ     
 Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Member of the Audit Committee
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และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการพจิารณาแตงตัง้
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน 
  3.  สอบทานใหบรษิทัปฎบิตัติามกฏหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยและกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
  4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขารวม
ประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุ
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
  5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฏหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ 
เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
  6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
   ก.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน
เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
   ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท 
   ค.  ความเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติตามกฏหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด 
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมายที่ เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท
   ง.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ผูสอบบัญชี
   จ.  ความเห็นเกี่ ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน

systems of internal control and internal audit; 
and to assess the independence of the internal
audit function as well as recommending the 
appointment, transfer and termination of the 
head of internal audit or the head of any unit/
department responsible for internal audit;
  3.  To review the compliance by the Company
with the Securities and Exchange Acts, regulations
of the Stock Exchange of Thailand and any other 
applicable laws;
  4.  To consider and recommend the 
appointment of independent external auditors 
as well as the fixing of their remuneration; and 
to meet with the external auditors at least once a 
year, without the participation of the management
team;
  5.  To ensure the 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’sinternal control systems;
   c.  Opinion on compliance with the    
Securities and Exchange Acts, Stock Exchange’s 
regulations and any other relevant laws;
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   ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
   ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติหนาที่ตาม
กฏบัตร (Charter)
   ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุน
ทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. ปฎิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของ
บรษิทัมอบหมาย ดวยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
   -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป         
   -  กรรมการตรวจสอบ 3 ป
    กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ
อาจไดรับเลือกตั้งใหมได

กรรมการอิสระ
   “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการที่มี
คุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่ เกี่ยวของกับทิศทาง
การดำเนินกิจการตางๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการองคกรใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมี
คุณสมบัติดังนี้
   1.  ถอืหุนไมเกนิรอยละ 1% ของจำนวนหุนทีม่ี
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ท้ังน้ีใหนับรวมถึงหุน
ท่ีถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย    
  2.  ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำหรือ
เปนผูมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือเปนผูสอบบัญชี 
ทนายความของบริษัท โดยตองไมมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอย
กวา 3 ป

   d.  Comments on the suitability of the 
auditors;  
   e.  Opinion about transactions of poten-
tial 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 Commit-
tee’s performance in accordance with the Com-
mittee Charter;
   h.  Other information considered to be use-
ful to shareholders and general investors which falls 
within the scope of the Committee’s responsibilities
delegated by the Board.
  7.  Perform any other tasks assigned by the 
Board and agreed by the Committee.
   Term of appointment of the Audit 
Committee
   Audit Committee Chairman 3 years
   Audit Committee Member 3 years 
   All Directors are eligible for re-election 
at the end of their appointment.

Independent Directors
  “Independent directors” refer to members of 
the Board who meet all the statutory requirements 
and are able to exercise independent judgement 
on the Company’s direction to ensure development
and good governance of the organization. 
An independent director must possess the fol
  1. Not holding more than 1.0% of the total 
number of voting shares of the Company; the 
number of shares held shall include those owned 
by any person related to such independent 
director;
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  3.  ไมมคีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทั หรอืเปน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
  4.  ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ไมมีความ
สัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ไมเปนตัวแทน
ของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ เพื่อรักษาผลประโยชน 
และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระ

เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2551 แตงตั้ ง  นางสมพร รษบุตร ทำหนาที่ เปน
เลขานุการบริษัท มีขอบเขตและภาระหนาที่ดังตอไปนี้
  - แจงขอมลูเกีย่วกบักรรมการและผูบรหิารของ
บริษัทจดทะเบียนใหกับตลาดหลักทรัพยและ กลต.
  -  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
   •  ทะเบียนกรรมการ
   • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปของ
บริษัท
   • หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงาน
การประชุมผูถือหุน
   • เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่ราย
งานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
  - ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ภาวะผูนำและวิสัยทัศน
   คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผูถือ
หุน มีหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท
และปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย รวม
ถึงเปนผูใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน กลยุทธ 

  2. Not having been involved in the 
management or control of the Company, or having 
engaged in any paid employment with the Company
as an employee, staff member or advisor/consultant,
or having been retained as auditor or legal advisor 
of the Company within the last three years;
  3. Not having nor having had any business
relationship with the Company or any parties that 
may present a conflict of interest to the Company; 
  4. Not being biologically or legally related 
to, or representing the interests of any director or 
major shareholder of the Company, and not having
any characteristics that could interfere with the 
exercise of his/her independent judgement.

Company Secretary  
   The Board of Directors resolved, on 28 August
2008, to appoint Mrs. Somporn Rasabutr as
the Company Secretary to be responsible for : 
   - Submitting information regarding the 
Company’s Directors and Executives to the Stock 
Exchange of Thailand and the Office of the Securities
and Exchange Commission;
  -  Preparing and maintaining the following 
documents:
   •  Register of Directors
   •  Notices and minutes of Board meet-
ings, annual report of the Company
   •  Notices and minutes of shareholders’ 
meetings
   •  Maintaining the statements of beneficial 
interests made by Directors or Executive Officers 
  -  Attending to any activities of the Board, 
as and when assigned.
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เปาหมาย แผนธรุกจิและงบประมาณของบรษิทั ตลอดจน
กำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามแผน
ธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ
ผูถือหุน
  บริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางการจัดการ โดยการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัทกับฝายจัดการไวอยางชัดเจน   โดยมีขอบเขต
อำนาจหนาที่ตามที่บริษัทไดกำหนดไวในรายละอียด
หัวขอโครงสรางการจัดการ  

จริยธรรมทางธุรกิจ 
  บริษัทไดดำเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย
และมีจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผู มี 
สวนไดเสียทุกกลุม และมุงเนนการดำเนินธุรกิจอยาง
มีคุณธรรม เพื่อความมั่นคงและชื่อเสียงที่ดีของบริษัท
ในระยะยาว และบริษัทยังไดกำหนดระเบียบวินัยให  
พนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติตามเพื่อยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัท
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม

ความขัดแยงทางผลประโยชน
  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดดูแลอยางรอบคอบ
เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
โดยกำหนดนโยบาย ขัน้ตอน การอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยง
กัน ไวเปนลายลักษณอักษร   รวมทั้งกำหนดนโยบาย
และวธิกีารดแูลไมใหผูบรหิารและผูทีเ่กีย่วของ  นำขอมลู
ภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว

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 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 share-
holders. Within the management structure of the 
Company, there is a clear separation of roles and 
duties between the Board of Directors and the man-
agement team. Their authority and responsibilities
are described earlier in Section 5.

Business Ethics   
  Observing the law and ethical standards in all 
aspects of operations, the Company is committed
to its responsibility towards every group of stake-
holders and to conducting business with integrity 
so as to promote long-term stability and reputation.
We have also adopted a code of conduct as guide-
lines for all employees in their honest fulfilment
of duties along the corporate mission. 

Conflict of Interests
  The Board of Directors exercises careful 
control over transactions of possible conflict of 
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การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ทาน ประกอบ
ดวย
 -  กรรมการที่เปนผูบริหาร  3  ทาน
 -  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  3  ทาน
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  3  ทาน  คิดเปนรอยละ 33.33  ของ
   กรรมการทั้งคณะ 

การรวมหรือแยกตำแหนง
  ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อ
เปนการแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบายกำกับ
ดูแลและการบริหารงานประจำ 

การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการตองประชุมอยางนอย 3 เดือน
ตอครัง้ และในการประชมุคณะกรรมการตองมกีรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด          
 ในป 2552 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด
4 ครั้ง และไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเปน
ลายลักษณอักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผาน
การรับรองจากคณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการ
และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได ทั้งนี้การเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดของกรรมการ
แตละทานดังนี้

interests by setting down approval policy and 
procedures for related party transactions. The 
Board has also instituted policy and rules to 
prevent the use of inside information for personal
gain by management members and related 
parties.

Balance of Power for Non-Executive Directors  
  The Board of Directors of the Company 
comprises nine members as follows:
  - 3 executive directors;
  - 3 non-executive directors;
  - 3 independent directors, being members 
of the Audit Committee and constituting 33.33% 
of total Board membership.

Separation of Roles
   The positions of Chairman of the Board, 
Chairman of the Executive Committee and 
Managing Director are not held by the same 
person. This is to ensure that there is a clear 
separation between the governance policy-
setting role and the routine management role.

Board of Directors’ Meetings
  A meeting of the Board is held once every 
quarter as a minimum and every meeting must be 
attended by not less than half of the total number 
of directors.          
  In 2009 a total of four Board meetings were
held. The minutes of each meeting which have 
been adopted by the Board are kept for future
scrutiny by Board members and parties 
concerned. Details of each Director’s attendance 
at the meetings are given below.
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เขาประชุม / ครั้ง

1 2

หมายเหตุ 
 1. หมายถึง  การประชุมคณะกรรมการ
 2. หมายถึง  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

Notes
  1. refers to meetings of the Board.
  2. refers to meetings of the Audit Committee.

               ชื่อ/สกุล                                    ตำแหนง     
                    Name                                                      Position                                  Attendance / 

                                                  no. of meetings

             
นายโสภณ  กลวยไม ณ อยุธยา ประธานกรรมการ                            4/4
Mr. Sopon  Kluaymai Na Ayudhya   Chairman
นายชิด  จรัญวาศน รองประธานกรรมการ                       4/4
Mr. Chid  Charanvas                 Vice Chairman
นายสมพล   ไชยเชาวน    ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
  กรรมการอิสระ                                4/4  

     Mr. Sompol Chaiyachow Audit Committee Chairman 
                                                                                   and Independent Director
นางผุดผอง  อาสิงสมานันท  กรรมการตรวจสอบ 4/4
  กรรมการอิสระ                                 4/4     

    Mrs.Poodpong Arsingsamanunta Audit Committee Member
                                                                                   and Independent Director
นายวรยุทธ  เจริญเลิศ    กรรมการตรวจสอบ 4/4
  กรรมการอิสระ                                   4/4 
Mr.  Vorayuth Charoenloet Audit Committee Member
                                                     and Independent Director
นายสุทธิพงศ อิทธิพงศ กรรมการ                                        4/4  
Mr. Sutipong Ittipong Director
นายยงยุทธ  จรัญวาศน     กรรมการ                                        4/4  
Mr. Yongyudh Charanvas Director
นายพนธ  ฐิติพานิชยางกูร      กรรมการบริหาร                              4/4   
Mr. Pon Titipanichayangoon Executive Director
นายสุกิจ  จรัญวาศน         กรรมการผูจัดการและ
  เลขานุการคณะกรรมการ                 4/4  
Mr. Sukich Charanvas Managing Director and
                                                     Secretary to the Board
รวม                                                                                                                            4                  4
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Notes
  1. refers to meetings of the Board.
  2. refers to meetings of the Audit Committee.

คณะอนุกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
เจาหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
พิจารณาดานการลงทุนเพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองงาน
ดานตางๆ  ตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีบริษัทไดกำหนดไว 
โดยสามารถดูรายละเอียดใน “หมวดความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ”     

  บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกำหนดคาตอบ
แทนแตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม 
โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบ
ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ำ ห น ด ก อ น น ำ เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
  การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตงตัง้เปนกรรมการบรษิทั
หรือกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะรวมกัน
พิจารณากอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้ง 
ซึ่งจะตองไดรับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนประจำปของบรษิทั  ดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถอื
หุนทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ทัง้นี ้บรษิทัไดกำหนด
กรอบในการแตงตั้งคณะกรรมการไวในขอบังคับของ
บริษัท ดังนี้
 1. คณะกรรมการบรษิทัมจีำนวนไมนอยกวา 5 คน
และไมเกนิ 15 คน กรรมการไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
 2.  การเลือกตั้งกรรมการใหกระทำโดยที่ประชุม
ผูถอืหุน โดยการลงคะแนนเสยีงหนึง่หุนตอหนึง่เสยีง การ
ออกเสียงลงคะแนนใหใชเสียงขางมากหากคะแนน
เทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 3.  ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งให
กรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 และกรรมการที่
พนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปน
กรรมการใหมได

Committees of the Board
  The Board of Directors has established 
three committees of the Board, i.e. the Executive
Committee, the Audit Committee and the Investment
Committee to assist in discharging different areas 
of responsibilities. Details of each Board committee
are set out under the “Board Responsibilities” 
Section (Section 5).
  Currently, the Company has not set up a 
remuneration committee. However, a process is 
in place for determining remuneration based on
 practices of industry peer group as well as the 
Company’s financial results before recommendation
is made to the Board for final consideration and 
endorsement.

Nomination of Directors and Executives
  All nominations to independent and 
non-independent directorships are consid-
ered by the Board collectively before being 
proposed for appointment at shareholders’ 
meeting. Appointmentsare subject to approval by 
a majority vote of eligible shareholders present 
at the Company’s annual general meeting.  
The Company has defined the framework for 
appointment of directors within its Articles of 
Association as follows:
  1. The Board of Directors of the Company 
shall consist of not less than 5 and not more than 
15 members. At least half of the total number of 
directors must be resident in the Kingdom.
  2. The directors of the Company shall be 
appointed by the shareholders’ meeting, whereby 
a shareholder shall have one vote per share and 
the appointment shall be decided by a majority 
vote.  In the case of an equal division of votes, the 
chairman of the meeting has a casting vote.
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 4. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใด
ออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
 สำหรับการแตงตั้งกรรมการทดแทนตำแหนง
กรรมการที่วางลง ในกรณีที่ไมใชการครบวาระตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวย
คะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ
ที่เหลืออยู ทั้งนี้บุคคลที่เขามาเปนกรรมการดังกลาว
จะมีวาระการดำรงตำแหนงเทากับวาระเดิมที่เหลืออยู
ของกรรมการที่ออกไป

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 บริษัทใหความสำคัญกับระบบการควบคุมภาย
ในทั้งการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน การกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานและบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรม
การตรวจสอบ เปนผูควบคุมตรวจสอบระบบการทำงาน
ของบริษัทใหเปนไปในทางที่ถูกตองและชอบธรรม

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 ในดานการสงเสริมพัฒนาความรูใหแกคณะ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทคณะกรรมการและ
ผูบริหารไดใหความสำคัญตอการเขารวมสัมมนา/อบรม
หลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติการหนาที่ตางๆ 
หรือเขารวมกิจการเพื่อการเพิ่มพูนความรูตางๆ ที่เกี่ยว
ของกบับทบาทหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย กรรมการบรษิทั
ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรการเปนกรรมการจาก
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดแก
หลักสูตร Directors Certificaion Program (DCP) 
หลักสูตร Director Accreditation Committee 
Program (DAP)

  3. At every general meeting, at least one 
third of the current directors must retire from office. 
A director who retires in this way is then eligible 
for re-election.
  4.  A director may be removed from office
before the end of his/her term by a resolution 
passed by a majority of not less than three-fourths 
of the shareholders present and voting at a general
meeting and having shares, in aggregate, of not 
less than half of the number of shares held by the 
shareholders present and entitled to vote.
  If a directorship falls vacant for any reason
other than retirement by rotation, the Board 
of Directors may, by a vote of not less than 
three-fourths of the remaining directors, appoint 
an eligible person to fill the vacancy. A director 
who has been appointed in this way shall only 
serve the remainder of the term left by the exiting
director.
Internal Control and Internal Audit
 Priority has always been given to internal 
control system which includes key control functions
in finance, operations, compliance and audit. The 
Audit Committee has been set up to oversee and 
ensure fair and proper systems of internal control 
and processes within the Company.
Director and Executive Development
  All Directors and Executive Officers place 
significance on training and development by 
attending  seminars and training courses beneficial 
to the performance of their duties, or participating in 
those activities which allow them to gain knowledge
relevant to their assigned roles. Members of the 
Board have received directorship training from 
the Thai Institute of Directors (IOD) including the 
Director Certification Program (DCP) and the 
Director Accreditation Program (DAP). 
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รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552

บุคคลอางอิงอื่นๆ  
นายทะเบียน :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย   
  (ประเทศไทย) จำกัด
  62 อาคารตลาดหลักทรัพย   
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย    
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท 0-2229-2800,   
  0-2596-9302-11
  โทรสาร 0-2832-4994-5

สำนักงานผูตรวจบัญชีและผูสอบบัญชี
 : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข   
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
และ/หรือ    นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก   
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 
  แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด 
  เลขท่ี 709/12 อาคารทองหลอทาวเวอร  
  ซอยทองหลอ 18  ถนนสุขุมวิท 55   
  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย   
  กรุงเทพมหานคร  
   โทรศัพท 0-2714-8842,  0-2381-8016

ที่ปรึกษากฎหมาย 
 :  นายเฉลิม สิริเวชพันธุ 
  ใบอนุญาตเลขที่ 2006/2529 
  สำนักงานกลางกิจทนายความและ
  การบัญชี
  เลขที่  3/4-5 ถนนเดโช แขวงสุรวงศ 
  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท 0-2234-7736,  0-2238-4525

ที่ปรึกษาทางการเงิน  :  ไมมี

*  1 มกราคม 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ไดเปลี่ยน
หมายเลขทะเบียนของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด
(มหาชน) เปน 0107537000807

Other References :  
Registrar :  Thailand Securities Depository   
  Co., Ltd. 
  62 The Stock Exchange of Thailand 
  Building, Rachadapisak Road,   
  Klongtoey, Bangkok
  Telephone: 0-2229-2800,    
  0-2596-9302-11
                   Facsimile:  0-2832-4994-5

Auditors : Mr. Pradit Rodloythuk, CPA   
  Registration No. 218 
and/or   Miss Nongraam Laoha-Aree   
  dilok, CPA Registration No. 4334
  of AST Master Co., Ltd., 709/12 
  Thonglor Tower, Soi Thonglor 18,
  Sukhumvit 55, Klongton, 
  Klongtoey, Bangkok
        Telephone:  0-2714-8842,   
  0-2381-8016

Legal Advisor 
 :  Mr. Chalerm Sirivejbhundh  
  Licence No. 2006/2529
  Klangkij Law & Accounting Office
  3/4-5 Decho Road, Surawong,   
  Bangrak, Bangkok
  Telephone:  0-2234-7736,    
  0-2238-4525

Financial Advisor  :  None

* The business registration number of Charan Insurance 
Public Company Limited has been changed
to 0107537000807 by the Department of Business 
Development, effective from January 1, 2006.
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โครงสรางการถือครองหุน
 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุน วันวันพุธที่ 9 เมษายน 2552 มีราย 
ละเอียด ดังนี้

Shareholding Structure
 The Company’s major shareholders as of 
the date the share register was last closed on 
Thursday 9 April 2009 were as follows:

หมายเหตุ   บริษัท ไมมี ขอตกลง ระหวาง กัน (Sharehold-
ing Agreement) ใน กลุม ผู ถือหุน รายใหญ  ในเรื่องที่ มี 
ผลกระทบ ตอ การ บริหารงาน ของ บริษัท

Note : No shareholding agreement has been entered 

between the major shareholders in respect of terms 

relating to the control of the Company.

      
                     
                  รายชื่อผูถือหุน / Name                                      จำนวนหุน / No. of Shares         รอยละ / %                

1.   นายยงยุทธ จรัญวาศน 1,249,440 20.83
 Mr. Yongyuth   Charanvas
2.   นายสุกิจ  จรัญวาศน 585,122  9.76   
 Mr. Sukich   Charanvas
3.   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 480,000 8.00            
 Thai Military Bank Public Company Limited 
4.   นายกิตติ  จรัญวาศน  344,000 5.74
     Mr. Kitti  Charanvas
5.   นายกิตติพงศ           จรัญวาศน  338,600  5.65
     Mr. Kittipong    Charanvas
6.   บมจ. กรุงเทพประกันภัย   239,300  3.99   
     Bangkok Insurance Public Company Limited
7.   นางเอลิซาเบธ         จรัญวาศน 233,600  3.90
     Mrs. Elizabeth   Charanvas
8.   นางนิพนธ         จรัญวาศน 206,400  3.44
     Mr. Nibhond   Charanvas
9.   นางจินตนา             จรัญวาศน  177,000  2.95   
     Mrs. chintana   Charanvas
10.  นางสาวภัทรา  จรัญวาศน 170,000  2.83
     Miss Patra                Charanvas
11. นางสาวจิตรา       จรัญวาศน 170,000  2.83 
     Miss Jitra   Charanvas 
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 ณ วันที่  31 ธันวาคม   2552 บริษัทมี ทุนจด
ทะเบียน และเรียก ชำระ แลว 60 ลาน บาท (หก สิบ ลาน 
บาท) เปน หุ นสามัญ 6,000,000 หุ น (หก ลาน หุ น) 
มูล คาที่ ตราไว  หุนละ 10 บาท (สิบ บาท)

นโยบาย การ จาย เงินปนผล  
 บริษัท มี  นโยบาย การ จ าย เงินป นผล ให   กับ 
ผู ถือหุนไม ต่ำกวา รอยละ 60 ของ กำไรสุทธิ จาก การ
ดำเนินงาน

คาตอบแทน ของ ผูสอบบัญชี
 1. บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก
บริษัท เอ เอส ที มาสเตอร จำกัด ในรอบปบัญชี 2552 
มีจำนวนเงินรวม 445,000.00 บาท
 2. คาบริการ อื่น (non audit fee) บริษัทจายคา
ตอบแทนอื่น ซึ่งไดแก คาสอบทานระบบการควบคุม
ภายในดานการลงทุนในรอบปบัญชี 2552 มีจำนวน
เงินรวม 70,000.00 บาท

 As at 31 December 2009 the registered and 
paid-up capital of the Company was 60.0 million 
baht (Baht Sixty Million), comprising 6 million
ordinary shares at 10.0 baht each. 

Dividend Policy 
 It is the policy of the Company to distribute 
not less than 60% of its net profit to shareholders 
as dividends.

 Auditors’ Fees
 1.  Audit fees
 A total of 445,000.00 baht was paid to the 
Company’s auditors, AST Master Co., Ltd., as 
audit fees for the 2009 accounting year.
 2.  Non-audit fees
 The Company also paid non-audit fees 
totalling 70,000.00 baht as fees for reviewing 
the investment component of its internal control 
system in fiscal 2009.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ประกอบดวย

  1.  นายสมพล  ไชยเชาวน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2.  นายวรยุทธ  เจริญเลิศ  กรรมการตรวจสอบ
  3.  นางผุดผอง  อาสิงสมานันท กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมสอบทานงบการเงินประจำป 2552  รวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท 
พบวา  ผลการดำเนินงานของบริษัทลดลงจากป 2551 จำนวน 9.2 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการประกันภัยลดลง 
9.9 ลานบาท รายไดจากการลงทุนและรายไดอื่นลดลง 4.6 ลานบาท มีผลทำใหบริษัทฯ จายชำระภาษีเงินได
นิติบุคคลลดลง 2.4 ลานบาท และบริษัทยังควบคุมคาใชจายในการดำเนินงานไดทำใหคาใชจายลดลง 
8.6  ลานบาท แตมีคาใชจายในการรับประกันภัยเพิ่ม 5.7 ลานบาท

        อนึ่ง การที่ผลประกอบการของบริษัทลดลง สวนหนึ่งมาจากเบี้ยประกันภัยคางรับในสวนธนาคาร
ทหารไทยที่คางนานเกิน 1 ป ถูกยกเลิก 6.9 ลานบาท ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยที่บริษัทฯ ที่ถือหุนอยูลดลง เพราะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงทำใหรายไดลดลงดวย หากไมมี
ผลกระทบจากรายไดดังกลาว กำไรบริษัทฯ ก็ยังอยูในเกณฑดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเชื่อมั่นวา
บริษัทฯ มีการบริหารงานและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มี
การปฏบิตังิานตามกฎเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายอยางเครงครดั ทัง้นี ้ เพือ่ใหการดำเนนิงานมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตอง
เชื่อถือได  รวมทั้งงบการเงินของบริษัทไดจัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
       
          
          (นายสมพล   ไชยเชาวน)
       ประธานกรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

 In 2009 the Audit Committee of the Company was composed of:
  1.  Mr. Sompol  Chaiyachow  Committee Chairman
         2.  Mr. Vorayuth Charoenloet   Committee Member
          3.  Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Committee Member

 The Audit Committee has reviewed, in consultation with the Company’s auditors, the 
financial statements for fiscal 2009 and found that the operating results were down year on year 
by 9.2 million baht. The drop in profits was due to the decreases in underwriting results as well 
as investment and other income of 9.9 million baht and 4.6 million baht respectively, resulting in 
2.4 million baht less in corporate income tax for 2009. The Company’s efficient cost control saw 
operating expenditure reducing by 8.6 million baht, although underwriting expenses went up 
5.7 million baht. 
 The decreased results were due in part to the premiums due and uncollected in respect 
of Thai Military Bank which were more than one year overdue and were cancelled for 6.9 million 
baht. The drop in investment income was caused by the fact that the listed firms, in which the 
Company held shares, had posted declining results for 2009 as a consequence of the slowing 
economy.  It can be concluded that, apart from such impact on income, the Company is deemed 
to have reported relatively good results for the year. The Committee is also of the opinion that the 
Company has continuously maintained good governance practices and complied with all regulatory 
requirements in achieving its operational efficiency and effectiveness; that an adequate system 
of internal control has been in place, while importance given to complete and reliable disclosure 
of information; and that all financial reports have been prepared in accordance with generally 
accepted accounting principles.
 
       

             (Sompol Chaiyachow)
       Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต           

เสนอ     คณะกรรมการและผูถือหุน  บริษัท  จรัญประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล  ณ   วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551   งบกำไรขาดทุน  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท 
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจา
ตองวางแผน และปฏบิตังิานเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลวา งบการเงนิแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิ
อันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ทั้งที่เปน     
จำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจ
สอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
ผลการดำเนนิงาน และกระแสเงนิสดสำหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตละปของ บรษิทั จรญัประกนัภยั จำกดั 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

                                                                                           (นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก)
                                                                                       ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
                                                                        

บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด
วันที่  16  กุมภาพันธ  2553
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REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

To The Board of Directors and Shareholders of 
CHARAN INSURANCE PUBLIC  COMPANY LIMITED 

       
 I have audited the balance sheets of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED as at   
December 31, 2009 and 2008, the statements of income, changes in shareholders’ equity and 
cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s 
management as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to issue 
a report on these financial statements based on my audits. 

 I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those 
standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the 
financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, 
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes 
assessing the accounting principles used and significant estimates  made  by  management, as  well  as 
evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provides a reasonable 
basis for my opinion.

 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, 
the financial position of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2009 
and 2008, the results of  its operations and cash flows for the years then ended in conformity with  
generally accepted accounting principles.
                                                                 
 

    
  (NONGRAM  LAOHAAREEDILOK)
                                                                                     Certified Public Accountant
                                                                                           Registration  No. 4334

   
Ast Master Company Limited
February 16, 2010
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บริษัท  จรัญประกันภัย  จำกัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
           
       
      บาท 
  สินทรัพย  หมายเหตุ 2552 2551
เงินลงทุนในหลักทรัพย     
 พันธบัตร   3,016,879  14,050,637 
 ตั๋วเงิน   -     14,000,000 
 หุนทุน - สุทธิ    204,725,571   157,102,218 
 หุนกู   20,000,000 -
 หลักทรัพยอื่น      2,774,002   2,056,547 
  รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย  6  230,516,452   187,209,402 
เงินใหกูยืม    
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน    3,477,283  3,637,356 
 อื่นๆ   1,481,885   922,171 
  รวมเงินใหกูยืม   4,959,168   4,559,527 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  7 406,863,310   396,560,428 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  8 64,105,363   68,268,814  
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ - สุทธิ    379,882   1,159,660  
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ - สุทธิ    367,018   240,030 
เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ  9 26,926,607   29,739,002  
รายไดจากการลงทุนคางรับ    2,245,046   3,710,989 
สินทรัพยอื่น     
 อสังหาริมทรัพยรอการขาย - สุทธิ  10  1,099,000   1,099,000 
 คานายหนาจายลวงหนา    5,558,544   8,621,860 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ  11  542,392   759,707   
 สินทรัพยอื่นๆ     2,022,869  2,824,989 
    

รวมสินทรัพย    745,585,651   704,753,408 
      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
BALANCE SHEETS

    AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008    
             
            
            In  Baht 
  ASSETS     Notes       2009            2008
Investments in securities     
 Bonds    3,016,879   14,050,637 
 Notes    -     14,000,000 
 Stocks - net    204,725,571   157,102,218
 Debentures   20,000,000
 Other securities    2,774,002   2,056,547 
 Total investments in securities  6  230,516,452   187,209,402 
Loans       
 Mortgaged loans    3,477,283   3,637,356 
 Other loans    1,481,885   922,171
 Total loans    4,959,168  4,559,527 
Cash and deposits at financial institutions  7  406,863,310     396,560,428 
Premises and equipment - net  8  64,105,363      68,268,814 
Amount deposit on reinsurance treaties - net    379,882    1,159,660 
Due from reinsurers - net    367,018     240,030 
Premium due and uncollected - net  9  26,926,607      29,739,002 
Accrued income on investments    2,245,046      3,710,989 
Other assets     
 Assets foreclose - net  10  1,099,000      1,099,000 
 Prepaid commissions    5,558,544     8,621,860 
 Computer software - net  11  542,392  759,707   
 Others    2,022,869      2,824,989 

Total Assets    745,585,651      704,753,408 

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.  
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บริษัท จรัญประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  
งบดุล (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
         

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
BALANCE SHEETS (CON’T)

AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008

        บาท 
 หนี้สินและสวนของผูถือหุน    หมายเหตุ 2552 2551

หนี้สิน       
  เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 12  59,405,689   56,188,161 
  สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 13  17,529,939   8,012,952 
  เงินถือไวจากการประกันภัยตอ    22,886,976   20,728,385 
  เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ    4,176,983   6,811,677 
  หนี้สินอื่น     
   เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา    24,167,583   37,486,347 
   คานายหนาคางจาย    5,284,158   7,595,745 
   อื่นๆ    10,394,959   13,068,615 
  รวมหนี้สิน    143,846,287   149,891,882 

สวนของผูถือหุน   
  ทุนเรือนหุน      
   ทุนจดทะเบียน   
    หุนสามัญ   6,000,000  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท   60,000,000   60,000,000 
   ทุนที่ออกและชำระแลว     
    หุนสามัญ   6,000,000  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท   60,000,000   60,000,000 
  สวนเกินมูลคาหุน    258,000,000   258,000,000 
  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 6 57,812,195   10,392,387
  กำไรสะสม     
   จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย  16 6,000,000   6,000,000 
   ยังไมไดจัดสรร   219,927,169   220,469,139 
  รวมสวนของผูถือหุน    601,739,364   554,861,526 
 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    745,585,651   704,753,408 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
BALANCE SHEETS (CON’T)

AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008

                  In  Baht
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY   Notes  2009  2008

Liabilities    
 Unearned premium reserve 12  59,405,689    56,188,161 
 Loss reserve and outstanding claims 13  17,529,939      8,012,952 
 Amounts withheld on reinsurance treaties   22,886,976      20,728,385 
 Due to reinsurers   4,176,983      6,811,677 
 Other liabilities    
  advance Premium received   24,167,583   37,486,347 
  Accrued commissions   5,284,158   7,595,745 
  Others   10,394,959   13,068,615 
 Total Liabilities   143,846,287   149,891,882  

Shareholders’ Equity    
 Share capital    
  Authorized share capital    
   6,000,000 common shares at Baht 10 par value   60,000,000   60,000,000 
  Issued and paid - up share capital    
   6,000,000 common shares at Baht 10 par value   60,000,000   60,000,000 
 Premium on share capital   258,000,000   258,000,000 
 Surplus on revaluation of investments 6 57,812,195 10,392,387
 Retained earnings    
  Appropriated for legal reserve 16  6,000,000   6,000,000 
  Unappropriated   219,927,169   220,469,139 
 Total shareholders’ equity  601,739,364  554,861,526 
  
Total Liabilities and Shareholders’ Equity    745,585,651   704,753,408 
    
 The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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   บริษัท  จรัญประกันภัย  จำกัด (มหาชน) 
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551         
        บาท 

       2552                                  2551

    ภัยทางทะเล    

   อัคคีภัย และขนสง รถยนต          เบ็ดเตล็ด            รวม                   รวม

รายไดจากการรับประกันภัย      

 เบี้ยประกันภัยรับ  139,669,400 10,333,312 36,232,556 29,796,747 216,032,015 213,357,295

 หัก เบี้ยประกันภัยตอ  57,535,388 5,302,624 1,062,424 25,180,728 89,081,164 88,793,862

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 82,134,012 5,030,688 35,170,132 4,616,019 126,950,851 124,563,433

 หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

  (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปกอน (1,651,511) (972,448) (948,119) 354,549 (3,217,529) 9,071,288

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 80,482,501 4,058,240 34,222,013 4,970,568 123,733,322 133,634,721

คาใชจายในการรับประกันภัย      

 คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 10,449,294 1,148,539 19,998,439 2,674,390 34,270,662 28,251,023

 คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 581,682  241,550    824,275 757,591 2,405,098 1,885,016

 คาจางและบำเหน็จ 6,591,846 (729,824) 5,609,340 (2,201,066) 9,270,296 10,662,964

 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 4,437,564  -     -    377,134 4,814,698     4,205,106

 รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 22,060,386 660,265 26,432,054 1,608,049 50,760,754 45,004,109

กำไรจากการรับประกันภัย 58,422,115 3,397,975 7,789,959 3,362,519 72,972,568 88,630,612

รายไดจากการลงทุนสุทธิ     21,456,450 25,318,637

รายไดอื่น     2,974,878 3,741,422

คาใชจายในการดำเนินงาน      

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน     25,772,397 23,641,357

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ     13,773,920 13,352,741

 คาภาษีอากร     1,394,458 1,359,561

 หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)     (3,703,593) 7,668,805

 คาตอบแทนผูบริหาร     15,638,680 15,414,140

 คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 17)    1,341,500 1,735,100

 คาใชจายในการดำเนินงานอื่น     13,282,354 13,039,096

  รวมคาใชจายในการดำเนินงาน     67,499,716 76,210,800

กำไรกอนภาษีเงินได     29,904,180 41,479,871

ภาษีเงินได (หมายเหตุ 18)    6,446,150 8,852,638

กำไรสุทธิ     23,458,030 32,627,233

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน                    3.91                 5.44 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
STATEMENTS OF INCOME 

       FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

              In Baht

      2009        2008

                                                           Fire          Marine         Motor      Miscellaneous        Total             Total

Underwriting income       

 Premium written  139,669,400  10,333,312   36,232,556   29,796,747   216,032,015   213,357,295 

 Less  Premium ceded  57,535,388  5,302,624   1,062,424   25,180,728   89,081,164   88,793,862 

 Net premium written  82,134,012   5,030,688   35,170,132   4,616,019   126,950,851   124,563,433 

 Less Unearned premium reserves(Increase) 

  decrease from previous year  (1,651,511) (972,448)  (948,119)   354,549   (3,217,529)  9,071,288 

 Total underwriting income  80,482,501   4,058,240   34,222,013   4,970,568   123,733,322   133,634,721 

Underwriting expenses      

 Losses incurred during the year  10,449,294   1,148,539   19,998,439   2,674,390   34,270,662   28,251,023 

 Loss adjustment expenses  581,682   241,550     824,275   757,591   2,405,098   1,885,016 

 Commissions and brokerages  6,591,846   (729,824)  5,609,340   (2,201,066)  9,270,296   10,662,964 

 Other underwriting expenses  4,437,564   -     -     377,134   4,814,698   4,205,106 

 Total underwriting expenses  22,060,386   660,265  26,432,054   1,608,049  50,760,754   45,004,109

Income on underwriting 58,422,115   3,397,975   7,789,959   3,362,519   72,972,568   88,630,612 

Net investment income     21,456,450   25,318,637 

Other income     2,974,878   3,741,422 

Operating expenses      

 Personnel expenses      25,772,397   23,641,357 

 Premises and equipment expenses      13,773,920   13,352,741 

 Taxes and duties      1,394,458   1,359,561 

 Bad debts (reversal)      (3,703,593)  7,668,805

 Management’s remuneration      15,638,680  15,414,140

 Directors’ remuneration  (Note 17)     1,341,500   1,735,100 

 Other operating expenses      13,282,354   13,039,096 

  Total operating expenses     67,499,716   76,210,800 

Income before income tax      29,904,180   41,479,871 

Corporate income tax (Note 18)     6,446,150   8,852,638 

Net income      23,458,030   32,627,233 

Basic earnings per share       3.91   5.44 

 

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.   
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บาท

    บริษัท  จรัญประกันภัย  จำกัด (มหาชน)    

          งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   

    สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551   

          

            

        

             กำไรสะสม  สวนเกินทุน 

 ทุนที่ออก      จัดสรร  จากการ 

 และชำระ  สวนเกิน  เพื่อสำรอง       ยังไมได    เปลี่ยนแปลง    

 แลว  มูลคาหุน   ตามกฎหมาย        จัดสรร  มูลคาเงินลงทุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 60,000,000   258,000,000    6,000,000      217,841,906   83,649,841    625,491,747

สวนต่ำกวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน -     -     -     -    (73,257,454) (73,257,454)

กำไรสุทธิสำหรับป -    -     -    32,627,233  -    32,627,233

เงินปนผลจาย  (หมายเหตุ 15)  -     -     -    (30,000,000) - (30,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 60,000,000 258,000,000 6,000,000 220,469,139 10,392,387 554,861,526 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 60,000,000 258,000,000 6,000,000 220,469,139 10,392,387 554,861,526

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน  -     -     -     -    47,419,808 47,419,808

กำไรสุทธิสำหรับป  -     -     -    23,458,030  -    23,458,030

เงินปนผลจาย  (หมายเหตุ 15)  -     -     -    (24,000,000)  -  (24,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 60,000,000 258,000,000 6,000,000 219,927,169 57,812,195 601,739,364

       

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้      
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
 STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY 

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER  31, 2009 AND 2008

 
Issued and 

paid-up 
share 
capital 

Premium on   
share capital

   Retained earnings

Surplus on
revaluation 

of 
investments

Appropriated
for legal 
reserve

Unappro-
priated Total

Appropriated
for legal 
reserve

Unappro-
priated Total

Issued and 
paid-up 
share 
capital

In  Baht
      

BALANCE - as at January 1, 2008 60,000,000 258,000,000  6,000,000  217,841,906   83,649,841 625,491,747 

Deficit on the change in value of investments -     -     -     -    (73,257,454)(73,257,454) 

Net income for the year -    -     -    32,627,233   -    32,627,233 

Dividends paid (Note 15)  -     -     -    (30,000,000)  -   (30,000,000)

BALANCE - as at December 31, 2008  60,000,000  258,000,000   6,000,000   220,469,139  10,392,387   554,861,526 

BALANCE - as at January 1, 2009 60,000,000  258,000,000   6,000,000  220,469,139    10,392,387   554,861,526 

Surplus on the change in value of investments  -     -     -    -   47,419,808  47,419,808 

Net income for the year  -     -     -     23,458,030   -     23,458,030 

Dividends paid (Note 15)  -     -     -    (24,000,000)  -  (24,000,000)

BALANCE - as at December 31, 2009 60,000,000  258,000,000   6,000,000  219,927,169   57,812,195   601,739,364 

       

       

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.    
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บริษัท  จรัญประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
                               สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551   
           
       บาท 
    2552    2551

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  
 เงินสดรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 187,779,546 163,890,241
 เงินสดจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (54,001,444) (46,635,313)
 เงินสดจายคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (24,753,675) (31,294,670)
 เงินสดจายคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (2,405,098) (1,885,015)
 เงินสดจายคาจางและคาบำเหน็จรับจากการรับประกันภัย (11,581,884) (13,747,706)
 เงินสดจายคาใชจายในการรับประกันภัยอื่น (4,814,697) (4,205,106)
 เงินสดรับจากการลงทุน 22,956,151 26,065,357
 เงินสดรับจากรายไดอื่น 2,966,550 3,741,422
 เงินสดจายคาใชจายในการดำเนินงาน (77,319,234) (58,914,260)
 เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล (7,454,500) (9,887,934)
      เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 31,371,715 27,127,016
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน  
  กระแสเงินสดไดมา  
  เงินลงทุนในหลักทรัพย 48,158,000 44,282,300
 เงินใหกูยืม 1,730,360 889,967
 เงินใหกูยืมเพื่อการเชาซื้อ - 18,493
 เงินฝากสถาบันการเงิน 24,000,000 37,442,666
 เงินสดรับจากการขายทรัพยสินถาวร 8,339 -
       เงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน 73,896,699 82,633,426
กระแสเงินสดใชไป  
เงินลงทุนในหลักทรัพย (44,079,000) (63,262,350)
เงินใหกูยืม (2,130,000)  (1,100,000)
เงินฝากสถาบันการเงิน  (31,012,904) (38,972,417)
เงินสดจายจากการซื้อทรัพยสินถาวร (761,532) (1,192,124)
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        CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
  STATEMENTS OF CASH FLOWS

                         FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008  

     
             In  Baht 
    2009 2008

Cash flows provided by operating activities  
 Cash provided by gross premiums written - direct  187,779,546      163,890,241 
 Cash used in due to reinsurers  (54,001,444)      (46,635,313)
 Cash used in losses incurred - direct  (24,753,675)     (31,294,670)
 Cash used in losses adjustment expenses - direct  (2,405,098)     (1,885,015)
 Cash used in commissions and brokerages  (11,581,884)     (13,747,706) 
 Cash used in other underwriting expenses  (4,814,697)     (4,205,106)
 Cash provided by investment income  22,956,151     26,065,357
 Cash provided by other income  2,966,550     3,741,422 
 Cash used in operating expenses  (77,319,234)    (58,914,260)
 Cash used in corporate income tax  (7,454,500)   (9,887,934)
 Net cash provided by operating activities         31,371,715   27,127,016 
Cash flows used in investing activities  
 Cash flows from   
 Investments in securities  48,158,000   44,282,300 
 Loans   1,730,360   889,967 
 Loans for hire-purchase section  -   18,493 
 Deposits at financial institutions  24,000,000   37,442,666 
 Premises and equipment  8,339  - 
 Cash provided by investing activities  73,896,699  82,633,426 
Cash flows used in   
Investments in securities   (44,079,000)  (63,262,350)
Loans   (2,130,000)  (1,100,000)
Deposits at financial institutions  (31,012,904)  (38,972,417)
Premises and equipment  (761,532)  (1,192,124)
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    บาท 
   2552        2551

 เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (77,983,436) (104,526,891)
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (4,086,737) (21,893,465)
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   
  เงินปนผล  (24,000,000)  (30,000,000)
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (24,000,000) (30,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 3,284,978 (24,766,449)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 4,359,364 29,125,813
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 7,644,342 4,359,364
เงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือน และติดภาระค้ำประกัน 399,218,968 392,201,064
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 406,863,310 396,560,428

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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    In  Baht   
   2009 2008

 Cash used in investing activities  (77,983,436)  (104,526,891)
 Net cash used in investing activities         (4,086,737)  (21,893,465)
Cash flows used in financing activities     
 Devidends paid (24,000,000)  (30,000,000)
 Net cash used in financing activities         (24,000,000)  (30,000,000)
Net increase (decrease)  in cash and cash equivalents  3,284,978   (24,766,449)
Cash and cash equivalents as at beginning of the year  4,359,364  29,125,813 
Cash and cash equivalents as at end of the year  7,644,342   4,359,364 
Deposit which an original maturity over 3 months 
and had pledged  399,218,968  392,201,064 
Cash and deposits at financial institution as at December 31  406,863,310   396,560,428 
      

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.     
 

     
     
     



76 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
    NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  DECEMBER 31,2009 AND 2008

1.   ขอมูลทั่วไป
  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง
เปนบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทย และได
จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจ
หลักคือการรับประกันวินาศภัย สถานที่ตั้งของบริษัทฯ 
อยูที่เลขที่ 401 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
 

2.   หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
  งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทำขึ้นตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543  ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี
ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ  ซึ่งกำหนดโดยหนวยงานที่
ควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัย

3.   การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
  ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได 
ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง
การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรง
ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้น การ
อางองิเลขมาตรฐานการบญัชใีนงบการเงนิฉบบันี ้ไดถอื
ปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีฉบับที่ 86/2551 และฉบับที่ 16/2552 ใหใช
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้

1.   GENERAL INFORMATION
  The Company was incorporated as a public 
limited company under Thai laws and listed in the 
Stock Exchange of Thailand. The Company operates 
its business in Thailand and its principal activity is 
the provision of non-life insurance. Its registered   
address is located on 401 Ratchadapisek Road, 
Samsen nok, Huay - kwang, Bangkok. 

2.   BASIC FOR FINANCIAL STATEMENTS 
  The Company’s financial statements have 
been prepared in accordance with Thai Generally 
Accepted Accounting Principles under the Accounting 
Act, B.E.2543 being those Thai Accounting Standards       
issued under the Accounting Profession Act, B.E. 
2547 and Thai Accounting practices related to 
insurance  and reporting guidelines prescribed by 
the regulatory authority of insurance business.

3.   ADOPTION OF NEW ACCOUNTING  
  STANDARDS 
  In June 2009, the Federation of Accounting             
Professions has issued Notification No. 12/2552, 
regarding the  renumbering of Thai Accounting   
Standards to match the corresponding International     
Accounting Standards. Therefore, the numbers of 
Thai Accounting Standards as used in these financial 
statements are corresponding to those per this 
notification 
  The Federation of Accounting Professions 
(FAP) has issued Notifications No. 86/2551 and 
16/2552, mandating the use of new accounting 
standards, financial reporting standard and accounting 
treatment guidance as follows;
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 ก)  มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทาง
  การเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผล
  บังคับใช ในปปจจุบัน

 

 
  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตน ถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของ
บรษิทัฯ  ไดประเมนิแลวเหน็วา  มาตรฐานและแนวปฏบิตัิ
ทางการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสำคัญ 
ตองบการเงินสำหรับปปจจุบัน

 ข)  มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใช
      ในปปจจุบัน

 a) Accounting standards, financial
  reporting standard and accounting 
  treatment guidance which are effective
  for the current year

 

  These accounting standards, financial reporting
standards and accounting treatment guidance 
became effective for the financial statements for the 
fiscal years beginning on or after January 1, 2009. 
The management has assessed that the effects of 
these standards and accounting treatment guidance 
do not have any significant impact on the financial 
statements for the current year.

 b) Accounting standards which are not
  effective    for the current year

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
TAS 36 (revised 2007)

เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
Impairment of Assets 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2550)

 TAS 5 (revised 2007)

เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไว

เพ่ือขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

Non-current Assets Held for Sale 

and Discontinued Operations

             

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
 Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพยเรื่องการดอยคาของสินทรัพย

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) / 
Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเชา
Accounting Treatment Guidance for Leasehold right
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ ในการ 
จัดทำงบการเงินโดยสรุปมีดังนี้ 
 4.1  เงินลงทุนในหลักทรัพย
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตาม
มูลคายุติธรรม บริษัทฯ  บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลกัทรพัยดงักลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
ผูถือหุนจนกระทั่งจำหนายหลักทรัพย จึงบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกำไรขาดทุน
   เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย
   เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด ถือเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตาม
ราคาทุน 
   มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด คำนวณจากราคาเสนอซื้อลาสุด
ของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคา
ยุติธรรมของตราสารหนี้  คำนวณโดยใชราคาของศูนย

4.   SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
      POLICIES
 The principle accounting policies adopted in 

the preparation of these financial statements are as 

follows.

 4.1  INVESTMENTS IN SECURITIES

   Investment in available - for sale 

securities are determined at fair value. The change 

in value of    securities is recorded as a separate 

item in shareholders’ equity until securities are 

sold, the change shall be included in determining 

earnings.

   Investments in held - to - maturity debt 

securities are determined at amortized cost.

   Investment in non - marketable equity 

securities, which the Company holds as other 

investment, are valued at cost.

  ฝายบรหิารของบรษิทัฯ  อยูระหวางการประเมนิผล
กระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ทั้งสามฉบับดังกลาว 

  The management of the Company is still 
evaluating the effect of these three accounting 
standards to the fi nancial statements for the year in 
which they are initially applied.

     วันที่มีผลบังคับใช
    Effective date 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
TAS 20

      1 มกราคม 2555
   January 1, 2012

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2550) 
TAS 24 (revised 2007)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
Related Party Disclosures

     1 มกราคม 2554
   January 1, 2011

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
TAS 40

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
Investment Property             

     1 มกราคม 2554 
   January 1, 2011

การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
Accounting for Goverment Grants 
and Disclosure of 
Goverment Assistance
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จำนวนป / years

อาคาร / Buildings            20

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน / 
Fixture and offi ce equipment

             5

ยานพาหนะ / Vehicles              5

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน / เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน / 55

ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือใชวิธีกระแสเงินสดที่คาดวา
จะไดรับในอนาคต  คิดลดดวยอัตราที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน 
คำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
   บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการ 
คำนวณตนทุนของเงินลงทุน 
   ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทนุ บรษิทัฯ จะปรบัเปลีย่นราคาของเงนิลงทนุใหม โดย
ใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม
ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกำไรหรือขาดทุนใน
งบกำไรขาดทุน

 4.2   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
   เ งินสดและรายการ เทียบเท า เงินสด
หมายถึงเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึง
กำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน  นับ
ตั้งแตวันที่นำฝากและไมมีขอจำกัดการใช

 4.3  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
   ทีด่นิ อาคารและอปุกรณแสดงดวยราคาทนุ
หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 
คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยนั้นโดยวิธีเสนตรง 
ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยใน
อัตราดังตอไปนี้

   Fair value of marketable securities is 

based on the latest bid price of the year quoted 

on the Stock Exchange of Thailand. Fair value of 

debentures is based on the price quoted by the 

Thai Bond Dealing Center. Fair value of unit trust is 

valued at net assets value.

   Weighted average method is used 

for computation of cost of investments.

   In the event the Company reclassifies its    

investments in securities, the investments are 

valued at the fair value prevailing on the transfer 

date. Differences between the carrying amount of 

the investments and their fair value on that date are  

included in determining earnings.

 4.2  CASH AND CASH EQUIVALENTS 
   Cash and cash equivalents consist of 
cash in hand and deposits at financial institutions 
with an original maturity of 3 months or less and not 
subject to restriction.

 4.3  PREMISES AND EQUIPMENT 
   Premises and equipment are stated at 
cost less accumulated depreciation and allowance 
for loss on impairment of assets (if any).
   Depreciation of premises and equipment 
is calculated by reference to their costs on a straightline 
method over the following estimated useful lives 
of assets: -
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 4.5   อสังหาริมทรัพยรอการขาย
   อสังหาริมทรัพยรอการขายแสดงตามราคา
ทุนหรือราคาสุทธิที่คาดวาจะขายได  แลวแตราคาใดจะ
ต่ำกวา โดยการตั้งคาเผื่อการดอยคาสำหรับสินทรัพย
ดังกลาว

 4.6  โปรแกรมคอมพิวเตอร    
   และคาตัดจำหนาย
   โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงตามราคาทุน
หักคาตัดจำหนายสะสม บริษัทคิดคาตัดจำหนาย
สำหรับสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานของ
สินทรัพย (5 ป)

 4.7   เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ  
   เปนรายได
   บริษัทฯ  คำนวณเงินสำรองเบี้ยประกันภัย
ทีย่งัไมถอืเปนรายไดตามกฎเกณฑในประกาศกระทรวง
พาณชิยเรือ่งการจดัสรรเงนิสำรองสำหรบัเบีย้ประกนัทีย่งั
ไมตกเปนรายไดของบริษัท  ดังนี้

 4.5   ASSETS FORECLOSE
   Assets foreclosed are stated at the lower 
of cost or net realizable value. The Company recorded 
allowance for impairment of these assets.

 4.6   COMPUTER SOFTWARE AND   
   AMORTIZATION
   Computer software is stated at cost  less 
accumulated amortization and amortized using the 
straight line method over its useful live (5 years).

 4.7   UNEARNED PREMIUM RESERVE
   Unearned premium reserve is set aside 
in compliance with the basis as specified in the 
Notification of the Ministry of Commerce governing 
the appropriation of unearned premium reserves as   
follows :

   เมือ่มกีารขายหรอืเลกิใชงานสนิทรพัย บรษิทั
จะบันทึกตัดราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชีและรับรูผลกำไรหรือขาดทุน
จากการจำหนายสินทรัพยเหลานั้นในงบกำไรขาดทุน

 4.4  เบ้ียประกันภัยคางรับและคาเผ่ือหน้ี
       สงสัยจะสูญ
   เบี้ยประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาที่
คาดวาจะไดรบั   โดยบรษิทัฯ   ตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจาก
จำนวนที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดจากเบี้ยประกันภัย
คางรับทั้งสิ้นที่มีอยูโดยประมาณ  จากประสบการณใน
การเกบ็หนีแ้ละประเมนิฐานะปจจบุนัของเบีย้ประกนัภยั
คางรับ ณ วันที่ในงบดุล

  When premises and equipment are sold or 
retired, the Company will eliminated their costs and 
accumulated depreciation from the accounts and any 
gain or loss resulting from their disposal is included 
in the statements of income.

 4.4  PREMIUM DUE AND UNCOLLECTED
   AND ALLOWANCE FOR DOUBTFUL 
   ACCOUNTS 
   Premium due and uncollected is 
carried at its net realizable value. The Company set 
up an allowance for doubtful accounts based on the 
estimated loss that may incur in collection of the 
premium due, on the basis of collection experience 
and a review of current status of the premium due as 
at the balance sheet date.



81     CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009

การประกันอัคคีภัย รถยนตและภัยเบ็ดเตล็ด
Fire, motors and miscellaneous

-  วิธีเฉลี่ยรายเดือน  ( วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบสี่ )
-  Monthly average basis (the one-twenty   
   fourth basic)

การประกันภัยทางทะเลและขนสง (เฉพาะเที่ยว)
Marine and transportation (Cargo)

-  เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเกาสิบ 
    วันยอนหลัง
-  Net premium written for the last ninety days

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
Travelling accident

-  เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
   ในรอบสามสิบวันยอนหลัง
-  Net premium written for the last thirty days

 4.8   สำรองคาสินไหมทดแทนและ  
   คาสินไหมทดแทนคางจาย
   คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกเมื่อไดรับ
การแจงคำเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตาม
จำนวนท่ีไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย สำรองคาสินไหม
ทดแทนบันทึกตามจำนวนท่ีไดประมาณการโดยฝาย
บริหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับ
คาสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแตยังไมไดรับรายงานให
บริษัทฯ ทราบ (IBNR) ในอัตรารอยละ 2.5 ของเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน เพื่อใหเปนไป
ตามประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการจัดสรรเงิน
สำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของ
บริษัทฯ และเงินสำรองสำหรับคาสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัย
   อยางไรก็ตาม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 
เปนตนไป การคำนวณเงินสำรองเพิ่มเติมดังกลาวให
จัดสรรไวตามประสบการณจริงดวยวิธีการ Chain 
Ladder Approach หรือวิธีการที่ใกลเคียงกันในระดับ
สากล แตไมนอยกวารอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับ 
สทุธริวมทกุประเภทยอนหลงัสบิสองเดอืนจากวนัจดัสรร
บรษิทัฯ  จะตองจดัใหมนีกัคณติศาสตรประกนัภยัรบัรอง 
การคำนวณเงินดังกลาว

 4.8   LOSS RESERVE AND    
   OUTSTANDING CLAIMS
   Outstanding claims have been provided 
upon receipt of claim advices from the insured. Loss 
reserve has been provided based on estimates 
made by the Company’s management. In addition, 
the Company set up a provision for losses incurred 
but not yet reported (IBNR) at 2.5% of net premiums 
written for the last 12 months in compliance with 
the Notification of the Ministry of Commerce 
governing the appropriation of unearned premium 
reserves, loss reserves and appropriation of 
assets.
   However, since January 1, 2009, the 
Company shall allocate according to the past 
experience by chain ladder approach or other
international approaches but not less than 2.5% of 
the total net written premium on all types of risk twelve 
months backwards from the allocate date. The reserve 
calculation report has to be endorsed by an actuary 
of the Company 

 



82 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   (ค)  ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ
    ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑ
สดัสวนของเวลาโดยคำนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจรงิ 
เงินปนผลรับถือ เปนรายได เมื่ อมีสิทธิ ในการรับ
เงินปนผล
   (ง)   กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย
หลักทรัพยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิด 
รายการ

   (จ)   คาสินไหมทดแทน
    คาสินไหมทดแทนบันทึกเมื่อไดรับ
แจงการเรียกชดเชยจากผูเอาประกันภัย

   (ฉ)  คาจางและคาบำเหน็จ
    คาจางและคาบำเหนจ็ถอืเปนคาใชจาย
ทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

 4.10  เครื่องมือทางการเงิน
   บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรม
ตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธ

   (c)  Interest and dividends
    Interest is recognized as income 
on a time proportion basis taking into accounts the 
effective yield rate. Dividends are recognized as in-
come on the date the right to receive the dividend 
arises.

   (d)  Gain (loss) on securities trading
    Gain (loss) on trading in securi-
ties is recognized as income or expenses on the
transaction date.

   (e)  Losses incurred
    Losses are recorded upon receipt 
or claim advices from the insured.

   (f)  Commissions and brokerages
    Commissions and brokerages are 
expended when incurred.

 4.9  การรับรูรายไดและคาใชจาย

   (ก)   เบี้ยประกันภัย
    เบี้ยประกันภัยถือเปนรายไดตามวันที่
ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจากหัก
เบี้ยประกันภัยตอแลว สำหรับกรมธรรมที่มีอายุไมเกิน 
1 ป ในกรณทีีก่รมธรรมมอีายเุกนิ 1 ป จะบนัทกึรายไดและ
คาใชจายที่เกี่ยวของเปนรายการรับหรือจายลวงหนา 
โดยทยอยรับรูเปนรายไดและคาใชจายตามอายุการให
ความคุมครองเปนรายป

   (ข) เบี้ยประกันภัยตอ
    เบ้ียประกันภัยตอถือเปนรายไดเม่ือ
บริษัทฯ ไดรับใบคำขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
ประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ
 

4.9  REVENUE AND EXPENSE RECOGNITION 
 
   (a)  Premium 
      Premium  income is recognized on the 
date the insurance policy comes into effect, after 
deducting premium ceded and cancelled. For 
long-term insurance policies of which the coverage
periods are longer than 1 year, related revenues 
and expenses are recorded as unearned and 
prepaid items. The Company recognizes unearned 
and prepaid items as income and expenses over the 
annual coverage period.

   (b)  Reinsurance premium
    Reinsurance premium income is 
recognized as income when the reinsurer places the 
reinsuranceapplication or statement of accounts 
with the Company.
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 4.11 การใชประมาณการทางบัญชี
   ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผล
กระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจึง
อาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณไว

 4.12  กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
   กำไรตอหุนขัน้พืน้ฐาน คำนวณโดยการหาร
กำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนักของหุนสามัญที่ออกจำหนายแลวระหวางป

 4.13  ประมาณการหนี้สิน
   บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อ
มีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบัน
ตามกฎหมาย  หรือจากการอนุมาน  อันเปนผลสืบเนื่อง
มาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวา
จะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจาย
ชำระภาระผูกพัน  และจำนวนที่ตองจายสามารถ
ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืน
บันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับ
คืน คาดวาจะไดรับอยางแนนอน  เมื่อไดจายชำระ
ประมาณการหนี้สินไปแลว

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
 ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่มีสาระ
สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมี
ผูถือหุนและ / หรือมีกรรมการรวมกัน) ดังนี้

 4.11 ACCOUNTING ESTIMATES
   Preparation of financial statements in 
conformitywith generally accepted accounting 
principlesin certain circumstances requires 
management to make estimates and assumptions 
that affect amounts reported in the accompanying 
financial statements and notes thereto. Actual 
results could differ from these estimates.

 4.12 BASIC EARNINGS PER SHARE
   Basic earnings per share is calculated 
by dividing net earnings for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during 
the year.

 4.13 PROVISIONS
   Provisions are recognized when the 
Company has a present legal or constructive 
obligation as a result of past events, it is probable that 
an outflow of resources will be required to settle the 
obligation, and a reliable estimate of the amount can be 
made. Where the Company expects a provision to be 
reimbursed, the reimbursement is recognized as a 
separate    asset but only when the reimbursement 
is virtually certain.

5. RELATED PARTY TRANSATIONS 
 During the year, the Company has significant 
transactions with their related party (through share-
holder ship and/or directorship) as follows.

เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการคา เครื่องมือทางการเงิน 
ที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืมและเบี้ยประกันภัย
คางรับ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการ
แตละรายการได เปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่
เกี่ยวของ

 4.10 FINANCIAL INSTRUMENTS
    The Company has no policy to speculate in 
or engage in the trading of any financial instruments. 
Financial instruments carried in the balance sheet 
include deposits at financial institutions, invest-
ments in securities, loans and premium due and 
uncollected. The particular recognition methods 
adopted are disclosed in the individual policy 
statements associated with each item.
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6. เงินลงทุนในหลักทรัพย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท
มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ดังนี้

 As at December 31, 2009 and 2008 the 
Company has the following significant balances         
related to its related company :

6.  INVESTMENTS   IN  SECURITIES

                   (หนวย : ลานบาท)/ (In Million Baht)
           2552/2009     2551/2008 นโยบายราคา/ Pricing policy

เบี้ยประกันภัยรับ   3.98  3.03 ในอัตราที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ รับจากบุคคลภายนอก
Premium written       Approximates rate charged to third parties
ดอกเบี้ยรับ   4.11  4.58 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 – 3.50 ตอป
Interest income      Interest rates at 1.00% - 3.50% per annum

              บาท / In Baht
 2551 เพิ่ม ลด 2552
 /2008 Increase    Decrease /2009

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
Thai Military Bank PLC.    
เงินฝากสถาบันการเงิน 152,689,637 433,715,217 (431,947,505) 154,457,349
Cash at fi nancial institution
ดอกเบี้ยคางรับ / Interest receivable  433,326     4,109,108      (3,959,441)     581,993

                             บาท / In Baht
         2552 /2009      2551 /2008
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม
 Cost Fair value Cost Fair value 

เงินลงทุนระยะสั้น 
Short-term Investment     
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ป
Held-to-maturity debt securities due within 1 year       
       ตั๋วสัญญาใชเงิน / Promissory notes            -                   14,000,000 
       สลากออมสิน / Premium  savings  certifi cates      -                        550,000
       พันธบัตร / Bonds              -                   11,000,000  
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     บาท / In Baht
                                                                                          2552 /2009                 2551 /2008
                                                                                  ราคาทุน       มูลคายุติธรรม          ราคาทุน       มูลคายุติธรรม
                                                                                        Cost            Fair value               Cost          Fair value 
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ป /      
Total held-to-maturity debt securities
due within 1 year  -     25,550,000  
เงินลงทุนระยะยาว /Long-term Investment
หลักทรัพยเผื่อขาย / Available-for-sale securities    
 หลักทรัพยจดทะเบียน/ Listed securities 145,021,318 204,309,511 143,950,318 156,536,158
 หนวยลงทุน /Unit trusts 3,500,000 2,024,002 3,500,000 1,306,547
 บวก กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 มูลคาการลงทุน 57,812,195 - 10,392,387 -
    Add Premium on the change in value of 
 investments
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 206,333,513 206,333,513 157,842,705 157,842,705
Total available-for-sale securities
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด -   
     สุทธิจากสวนที่ครบกำหนดภายใน 1 ป     
 Held-to-maturity debt    
 securities net of current portion 
 สลากออมสิน / Premium savings certifi cates 750,000  200,000 
 หุนกู / Debentures    20,000,000  -
 พันธบัตร / Bonds    3,016,879  3,050,637 
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 23,766,879  3,250,637
Total held-to-maturity debt 
เงินลงทุนทั่วไป / General investments    
 หุนสามัญ / Common stocks 416,060  566,060 
รวมเงินลงทุนระยะยาว  230,516,452  161,659,402 
Total long-term investment
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย  230,516,452  187,209,402  
Total investment in securities
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 สลากออมสินจำนวน 0.20 ลานบาท ใชเปน
หลักทรัพยในการยื่นประกันตอกรณีที่ผูเอาประกันที่
เปนผูขับขี่รถยนตตกเปนผูตองหา และพันธบัตรจำนวน
3  ลานบาท ไดถกูนำไปวางไวกบันายทะเบยีนสำนกังาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อเปนหลักทรัพยค้ำประกันตามพระราช
บัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 Premium savings certificates of Baht  0.20 
million  have been placed as a security for cases 
brought against insured drivers, and Bonds of Baht 
3 million have been placed as a security with the 
Registrar of the Office of Insurance Commission 
under the Non-Life Insurance Act (No. 2) B.E. 2008.

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 มีระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 1 - 5 ป 
ทั้งจำนวน

 As at December 31, 2009 debt securities 
and held for maturities within 1-5 year.
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 ณ    วันที่   31 ธันวาคม    2552   และ  2551  เงิน
ฝากประจำที่มีภาระผูกพันประกอบดวย

7. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 7. CASH AND DEPOSITS AT FINANCIAL 
 INSTITUTIONS

 
       As at December 31, 2009 and 2008, the
Company has the deposits account at bank as     
collateral as follows:

                                                                                                                                                                 
                          บาท / In Baht
 2552/2009 2551/2008

เงินสด / Cash 1,236,861 1,613,928
เงินฝากธนาคารประเภทไมกำหนดระยะเวลาจายคืน 6,407,481 2,745,436
Deposit at bank with no fi xed maturity date
บวก เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา 399,218,968 392,201,064
Add Deposit at bank with fi xed maturity date
          รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  406,863,310 396,560,428
Total cash and deposits at fi nancial institutions
หัก เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
          และที่มีขอจำกัดการใช (399,218,968) (392,201,064)
Less  Deposit which an original maturity when 
due and had pledged
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,644,342 4,359,364
Total cash and cash equivalents 

                           บาท / In Baht 
         2552/2009    2551/2008

ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 14) 20,000,000 30,000,000
Pledged for bank overdraft (Note 14)
ค้ำประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  11,000,000 -
Pledge for security under the Non-Life Insurance Act  
(No. 2) B.E. 2008.
ค้ำประกันตอศาล / Pledged to the Court 200,000 200,000
     รวม / Total 31,200,000 30,200,000



88 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 8. PREMISES AND EQUIPMENT NET

                                           บาท / In Baht 

            เครื่องตกแตง

    และเครื่องใช

  ที่ดิน อาคาร สำนักงาน ยานพาหนะ รวม

  Land Building Fixture  Motor vehicles Total

    & Offi ce

    equipment 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

As at December 31, 2008      

 ราคาทุน / Cost 41,549,000 80,536,138 49,822,222 15,710,458 187,617,818

         หักคาเสื่อมราคาสะสม - (58,854,813) (46,551,690) (13,942,501) (119,349,004)

    Accumulated Depreciation

         มูลคาสุทธิตามบัญชี  41,549,000 21,681,325 3,270,532 1,767,957 68,268,814

    Book value

      รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2552

 For the year ended December 31,2009

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  41,549,000 21,681,325 3,270,532 1,767,957 68,268,814

Opening net book amount  

         บวกซื้อสินทรัพย / Add  Acquisition - - 561,813 199,719 761,532

         หักจำหนายทรัพยสิน / Less  Disposals - - - (12) (12)

         หัก     คาเสื่อมราคา  - (2,525,825)    (1,448,412) (950,734) (4,924,971)

        Depreciation charge    

         มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 41,549,000 19,155,500  2,383,933 1,016,930 64,105,363

    Closing net book amount

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 / As at December 31, 2009      

   

         ราคาทุน / Cost 41,549,000 80,536,138  50,384,035 15,231,305 187,700,478

         หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (61,380,638) (48,000,102) (14,214,375) (123,595,115)

    Accumulated Depreciation

         มูลคาสุทธิตามบัญชี  41,549,000 19,155,500 2,383,933        1,016,930 64,105,363

    Book value

      คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ / Depreciation for the year ended

 31 ธันวาคม 2552 / December 31, 2009      4,924,971

 31 ธันวาคม 2551 / December 31, 2008     4,786,216
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุนของอาคาร
และอุปกรณของบริษัทฯ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจำนวน
แลวแตยังคงใชงานอยู มีจำนวนเงิน 83.77 ลานบาท 
(ป 2551: 83.96 ลานบาท)

9. เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ  

10. อสังหาริมทรัพยรอการขาย - สุทธิ
 อสังหาริมทรัพยรอการขาย ไดแก ที่ดินและ

อาคารชุดซึ่งยึดมาจากลูกหนี้เงินใหกูยืม

 As at 31 December 2009, the gross carrying
amount of fully depreciated building and equipments
of the Company still in use are Baht 83.77 million 
(2008: Baht 83.96 million).

9. PREMIUM DUE AND UNCOLLECTED
   NET

10. ASSETS FORECLOSE - NET
 Assets foreclose comprising land and 
condominium repossessed from loan receivables

                                
บาท / In Baht

 2552 /2009 2551 /2008

นอยกวา  3  เดือน / Under 3 months 22,363,165 23,242,644
มากกวา  3  เดือน  ถึง  6  เดือน  / Over 3 months to 6 months 3,966,817 3,426,184
มากกวา  6  เดือน  ถึง  12 เดือน / Over 6 months to 12 months 1,193,250 6,140,348
มากกวา  12 เดือนขึ้นไป / Over 12 months                               5,804,212 7,168,833
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ / Total premium due and uncollected 33,327,444 39,978,009
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / Less : Allowance for doubtful accounts (6,400,837) (10,239,007))
เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ / Premium due and uncollected - net 26,926,607 29,739,002

                                         บาท / In Baht
 2552 /2009 2551 /2008

ที่ดิน / Land 2,075,040 2,075,040
อาคารชุด / Condominium   119,000 119,000
       รวม / Total 2,194,040 2,194,040
หัก  คาเผ่ือการดอยคา - ท่ีดิน  / Less  Provision for impairment of land (1,095,040) (1,095,040)
       อสังหาริมทรัพยรอการขาย - สุทธิ / Asset foreclose - net          1,099,000 1,099,000
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11. โปรแกรมคอมพิวเตอร – สุทธิ

12. เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ  
 เปนรายได

13. สำรองคาสินไหมทดแทนและ
 คาสินไหมทดแทนคางจาย

11. COMPUTER SOFTWARE NET

12. UNEARNED PREMIUM RESERVES

13. LOSS RESERVES AND 
 OUTSTANDING CLAIMS
                             

               บาท / In Baht
 2552 /2009 2551 /2008
โปรแกรมคอมพิวเตอร / Computer software 1,086,571 1,086,571
หัก  คาตัดจำหนายสะสม / Less  Amortization (544,179) (326,864)
สุทธิ / Net 542,392 759,707

                     
               บาท / In Baht
 2552 /2009 2551 /2008

เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได - อัคคีภัย 41,189,662 39,538,151
Unearned premium reserves -Fire
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได - รถยนต 15,443,425 14,495,306
Unearned premium reserves - motor
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได - เบ็ดเตล็ด 1,320,363 1,674,912
Unearned premium reserves - miscellaneous
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได - ภัยทางทะเล     1,452,239 479,792
Unearned premium reserves - marine
          รวม / Total 59,405,689 56,188,161

                                                                                                                                              บาท / In Baht
 2552 /2009 2551 /2008
คาสินไหมทดแทนคางจาย / Outstanding claims 9,340,424 4,897,740
สำรองคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแตยังไมไดรับรายงาน (IBNR) 8,189,515 3,115,212
Provision for losses incurred but not yet report (IBNR)
       รวม / Total 17,529,939 8,012,952
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14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวนเงิน
รวม 20 ลานบาท ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของ
บริษัท

15. เงินปนผลจาย
 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  2552  
เมื่อวันที่  30  เมษายน  2552  ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจาย
เงินปนผลจากผลการดำเนินงานป 2551 ใหแกผูถือ
หุนจำนวน 6.0 ลานหุน ในอัตราหุนละ 4 บาท เปน
จำนวนเงนิ  24  ลานบาท  ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถอืหุน
ประจำป  2551 เมือ่วนัที ่ 30  เมษายน  2551  ผูถอืหุนมมีติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานป 2550  
ใหแกผูถือหุนจำนวน 6.0 ลานหุน ในอัตราหุนละ 5 บาท 
เปนจำนวนเงิน 30 ลานบาท  

16. สำรองตามกฎหมาย
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสำรองอยางนอย
รอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังหักขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) เปนเงินสำรองจนกวาสำรอง
ดังกลาวมีจำนวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเปน
เงินปนผลได

17. คาตอบแทนกรรมการ
 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จาย
ใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวม
เงินเดือนและผลประโยชนที่ เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการบริหาร

14. BANK OVERDRAFTS
 The Company has credit facilities of bank 
overdrafts amounting to Baht 20 million guaranteed 
by fix deposit.

15. DIVIDENDS
 At the Ordinary Shareholders’ Meeting for 
the year 2009 held on April 30, 2009, the shareholders 
were approved the payment of Dividends from the 
Company’s earnings for the year 2008 to the share-
holders for 6.0 million shares, at Baht 4.0 per share 
totaling Baht 24.0 million.
 At the Ordinary Shareholders’ Meeting for 
the year 2008 held on April 30, 2008, the share holders 
were approved the payment of Dividends from the 
Company’s earnings for the year 2007 to the share-
holders for 6.0 million shares, at Baht 5.0 per share 
totaling Baht 30.0 million.

16. LEGAL RESERVE 
 Under the Public Limited Company Act 
B.E. 2535, the Company is required to set aside 
as a statutory reserve at least 5 percent of its net 
earnings, after deducting accumulated deficit 
brought forward (if any), until the reserve reaches
10 percent of the registered share capital. 
The statutory reserve could not use for dividend 
payment.

17. DIRECTORS’ REMUNERATION
 Directors’ remuneration represents the 
benefits paid to the Company’s directors in 
accordance with Section 90 of the Public Limited 
Company Act B.E. 2535, exclusive of salaries and 
related benefits payable to executive directors. 
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18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคำนวณขึ้นจากกำไรสุทธิ
สำหรับปหลังจากบวกกลับดวยสำรองและคาใชจาย
ตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคำนวณ
ภาษีและหักดวยเงินปนผลที่ไดรับยกเวนไมตองนำมา
รวมเปนเงินได ทั้งนี้ อัตราดังกลาวเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่  475 พ.ศ.2551ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร
 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475 พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ใหสิทธิแกบริษัทที่มี
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
โดยลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 
สำหรับกำไรสุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปน
เวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกัน   นับแตรอบระยะ
เวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดรวมกนัจดัตัง้
กองทนุสำรองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทนุสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย
สะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 และเงินที่บริษัทฯ 
จายสมทบใหในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู
กบัอายงุานของพนกังาน ในระหวางป   บรษิทัฯ จายสมทบ
เขากองทุนเปนจำนวนเงินประมาณ 0.84 ลานบาท 
(ป 2551 : 0.76 ลานบาท)
  
20. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนก
 ตามสวนงาน
 บริษัทฯ ดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว
คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในสวน
งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได 
กำไร และสนิทรพัยทัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงนิ จงึเกีย่ว
ของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร
ตามที่กลาวไว

18. CORPORATION INCOME TAX 
 Corporation income tax has been calculated 
on net income for the year after adding back 
reserve provisions and expenses which are dis-
allowable for tax computation purpose and deducting 
income which is exempted from tax. The tax rate 
applied is in compliance with the provisions of Royal 
Decree 475 B.E. 2551, issued under the Revenue Code, 
regarding the reduction of income tax rates.
 Royal Decree No. 475 B.E. 2551 dated 6 
August 2008 grants companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand a reduction in the corporate 
income tax rate from 30% to 25% for taxable 
profit not exceeding Baht 300 million for the three 
consecutive accounting periods beginning on or   
after January 1, 2008.

19. PROVIDENT FUND
 The Company and its employees jointly        
established a provident fund under the Provident 
Fund Act B.E. 2530. The fund is contributed to on a 
monthly basis by the employees at rates of 3 percent 
of the basic salaries, and by the Company at 
the same rate of 3 percent, based on the length 
of employment. During the year, the Company 
contributed approximately Baht 0.84 million (2008 : 
Baht  0.76 million).

20. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT 
 The Company’s operations involve a single 
business segment, the non-life insurance business, 
and are carried on in the single geographic 
area in 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 geographic area.
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21. เครื่องมือทางการเงิน

 21.1   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
   ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของ
สินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยคางรับไมมีสาระสำคัญ
เนื่องจากผู เอาประกันภัยของบริษัทกระจายอยูใน
อตุสาหกรรมทีแ่ตกตางกนั และภมูภิาคตางๆ ในประเทศ
และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือมูลคาตามบัญชีของ
บัญชีของสินทรัพยดังกลาวที่แสดงไวในงบดุล
 
 21.2  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
   ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือ ความ
เสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินและกระแส
เงินสดของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

21. FINANCIAL INSTRUMENTS

 21.1  Credit risk
   Concentrations of the credit risk with
 respect to premiums due and uncollected are 
insignificant, their dispersion across different 
industries and geographic regions in Thailand. The 
maximum exposure to credit risk is the book value 
of assets as presented in balance sheet.

         21.2  Interest rate risk 
   Interest rate is the risk that the value 
of a financial instrument and the Company’s cash 
flows will fluctuate due to changes in market interest 
rates.

          บาท / In Baht
 2552 / 2009              2551 / 2008

                                               อัตราดอกเบี้ยปรับ  อัตราดอกเบ้ียปรับ
 ขึ้นลงตามอัตรา  ขึ้นลงตามอัตรา
 ตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลาด อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
 Floating Fixed Floating Fixed
 Interest rate Interest rate Interest rate Interest rate

เงินฝากสถาบันการเงิน 6,407,481 399,218,968 2,745,436 392,201,064
Deposits at fi nancial institutions
เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ
Investments in securities - net     
 พันธบัตร / Bonds - 3,016,879 - 14,050,637
 ตั๋วสัญญาใชเงิน / Promissory Notes - - - 14,000,000
 หุนกู /  Debentures   -   20,000,000 - -
 เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ำประกัน  1,481,885   - 922,171 -
 Mortgaged loans
 เงินใหกูยืมอื่น / Other loans 3,477,283 - 3,637,356 -
 11,366,649 422,235,847 7,304,963 420,251,701
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 21.3  มูลคา ยุติธรรม
  บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานใน
การประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการ
เงินดังนี้
  -  ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุล
ของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เบี้ยประกันภัย
คางรับ เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอรายได
จากการลงทุนคางรับ สินทรัพยทางการเงินอื่น สำรอง
คาสนิไหมทดแทนและคาสนิไหมทดแทนคางจาย   เงนิถอื
ไวจากการประกันภัยตอ คานายหนาคางจายและ
หนี้สินทางการเงินอื่น มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคา
ยุติธรรม
  -  มลูคายตุธิรรมของหลกัทรพัยทีอ่ยูใน
ความตองการของตลาด แสดงดวยราคาที่เสนอซื้อ
ลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำหรับ
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดและเงิน
ลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนหลังจากปรับลดดวยคา
เผื่อการดอยคาแลว  

  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัท
ที่แตกตางจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ มี 
ดังตอไปนี้

 21.3  Fair value
  The following methods and 
assumptions were used by the Company in 
estimating the fair value of financial instruments:
  The carrying amounts at the 
balance sheet date of cash and deposits at financial 
institutions, premium due and uncollected due from 
reinsurer, accrued income on investments, other 
financial assets, loss reserves and outstanding 
claims, amount withheld on reinsurance treaties
accrued, accrued commissions, and other financial 
liabilities the carrying values approximate their 
fair values.
  Fair value of marketable securities
is based on the latest bid price of the year 
quoted on the Stock Exchange of Thailand and other 
investments is base on their cost adjusted for any 
impairment losses.

  As at December 31, 2009 and 2008, 
the carrying amounts of financial assets and financial
liabilities which were different from the estimated fair 
values were as follows:

          บาท / In Baht
 2552 / 2009              2551 / 2008
                                               ราคาตาม มูลคา ราคาตาม มูลคา
 บัญชี ยุติธรรม บัญชี ยุติธรรม
 Cost Fair value Cost Fair value
สินทรัพยทางการเงิน 
Financial assets
หุนทุน /  Stocks 145,021,318 204,309,511 143,950,318 156,536,158
หนวยลงทุน / Unit trusts 3,500,000 2,024,002 3,500,000 1,306,547



95     CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009ANNUAL REPORT 2009

22. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินที่อาจ
จะเกดิขึน้จากการทีส่ถาบนัการเงนิออกหนงัสอืคำ้ประกนั
เงินเบิกเกินบัญชี และค้ำประกันการใชไฟฟาเปน
จำนวน 20.43 ลานบาท ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝาก
ประจำตามหมายเหตุ 7

23. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
 บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบาง
รายการในงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกำไรสุทธิหรือ
สวนของผูถอืหุนตามทีไ่ดรายงานไปแลว การจดัประเภท
รายการใหมมีดังตอไปนี้

22. CONTINGENT LIABILITIES
 As at December 31, 2009, the company 
had contingent liabilities on financial institutions in 
relation to letter of guarantees issued by the financial 
institutions in favor of bank overdraft  and  pledged 
to the electricity amounting of Baht 20.43 million in 
note 7.

23. RECLASSIFICATION
 Certain amounts in the financial statements 
for the year ended December 31, 2008 have 
been reclassified to conform to the current year’s 
classification but with no effect to previously reported 
net income or shareholders’ equity. The reclassifica-
tions are as follows:

                                                                                                                                          บาท / In Baht

 ตามที่จัด ตามที่เคย
 ประเภทใหม รายงานไว
 The The previously
 reclassifi cations reported

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน / Personnel expenses 23,641,357 39,055,497
คาตอบแทนผูบริหาร / Management’s remuneration 15,414,140 -
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รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552รายงานประจำป 2552

24. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
 วตัถปุระสงคในการบรหิารทนุของบรษิทัฯ  คอื การ
ดำรงไวซึง่ความสามารถในการดำเนนิงานอยางตอเนือ่ง
และการดำรงเงนิกองทนุฯ  ใหเปนไปตามขอกำหนดของ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

25. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการ
ผูมีอำนาจของบริษัทในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553

24. CAPITAL MANAGEMENT
 The primary objectives of the Company’s 
capital management are to maintain the Company’s
ability to continue as a going concern and to 
maintain net capital rule in accordance with 
Notifications of the Office of Insurance Commision.

25. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
 These financial statements have been approved
by the Company’s authorized director on February 
16, 2010.
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