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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ชื่อย่อ
เลขทะเบียน
ประกอบธุรกิจ
สถานที่ตั้ง

:
:
:
:
:

โทรศัพท์
E-mail
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นละ
สาขาขอนแก่น

:
:
:
:
:
:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขากระบี่

:

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
CHARAN
0107537000807 *(บมจ. 327)
รับประกันวินาศภัย
อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2276-1024 โทรสาร : 0-2275-4919
chrins@cathinet.com URL : www.charaninsurance.com
60,000,000  บาท
6,000,000 หุ้น
10 บาท
เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0-4332-5255-9
เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5380-6616-8
เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0-7562-4083-4

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2596-9302-11 โทรสาร 0-2832-4994-5
สำนักงานผู้ตรวจบัญชีและผู้สอบบัญชี
: นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8981
: นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  6838
: นายธนะวุฒิ พิบูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  6699
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร0-2586-0301
ที่ปรึกษาทางการเงิน
: ไม่มี
*1 มกราคม 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปลี่ยน หมายเลขทะเบียนของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เป็น 0107537000807                                                                                                                                    
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GENERAL INFORMATION
Company Name
Company Symbol
Registration Number
Type of Business
Head Office

:
:
:
:
:

Telephone
E-mail
Registered and Paid-up Capital
Number of Shares Issued and Paid-up
Par value
Khon Kaen Branch

:
:
:
:
:

Chiang Mai Branch

:

Krabi Branch

:

Other References
Registrar

Charan Insurance Public Company Limited
CHARAN 		
0107537000807 *(formerly Bor Mor Jor 327)
Non-life insurance
Charan Insurance Building, 408/1 Rachadapisek Road,
Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310
0-2276-1024  Facsimile : 0-2275-4919  
chrins@cathinet.com URL : www.charaninsurance.com
60.0 million baht
: 6,000,000
10.0 baht
377/1-3 Moo 12, Tambon Muang-Kao, Amphur
Muang, Khon Kaen, Telephone: 0-4332-5255-9
280-280/1 Moo 6, Chiangmai-Hangdong Road,
Road, Tambon Mae-Hia, Amphur Muang, Chiang Mai,
Telephone : 0-5380-6616-8
305/9 Maharaj Road, Tambon Paknam,
Amphur Muang, Krabi, Telephone: 0-7562-4083-4  

: 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
: Dharmniti Auditing Company Limited by
Mr. Poj Aswasuntichai Registration No. 4891
Miss Wannisa Ngambuathong Registration No. 6838
Mr. Tanawut Pibulsawat Registration No. 6699
267/1 Pracharaj Soi 1 Road, Bangsue, Bangkok
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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ภาพรวมทางการเงินที่สำคัญ
FINANCIAL SUMMARY

หนวย : พันบาท/ Unit : Thousand Bath

2555 / 2012   2554 / 2011    2553 /2010
ฐานะทางการเงิน / Financial Position					
สินทรัพย์รวม / Total asset
855,712
824,947     891,348
เงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร
651,932
619,817
698,276
Investments and bank deposits
หนี้สิน / Total liabilities
268,475
302,043
231,284
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ equity
587,237
522,904
660,064
						
ผลการดำเนินงาน / Operating Results					
เบี้ยประกันภัยรับรวม / Total premium income
160,325
165,626
183,818
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net premium income
104,510
105,914
113,855
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ / Net losses incurred
59,576
104,300
  40,393
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(38,381)
(68,525)
  (7,842)
Income on underwriting
รายได้จากการลงทุน / Investment income
71,352
36,279
  25,680
ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน / Operating expenditure
53,610        51,855
  65,630
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ / Net profit
30,165
(38,039)
  16,221
		
เทียบต่อหุ้น (บาท) / Per-share Value (Baht)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น / Earnings
5.03
(6.34)    
2.70
เงินปันผล / Dividends
3.00
-   
  2.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น / Book value
97.87
   87.15   
110.01
		
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) / Financial Ratios (percent)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
3.59       (4.43)           1.90
Return on assets (average)  
ผลตอบแทนจากการลงทุน (เฉลี่ย)
10.85       5.39        3.80
Return on investment (average)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
5.43
(6.43)
2.57
Return on equity (average)
        
เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ / Payout ratio
59.67
73.98

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2555 บริษทั ม เี บีย้ ป ระกันภ ยั รบั รวม จำนวน 160.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 3.21 เบีย้ ป ระกันภ ยั 
ที่ถือเป็นรายได้ 101.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.56 มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อ ื่น จำนวน 75.12 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 88.70
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย จำนวน 151.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 48.49 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 24.30 ในปี 2555 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจากการดำเนินงานตามปกติ
30.45 ล้ า นบาท และเป็ น ค่ า สิ น ไหมท ดแทนจ ากเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย จำนวน 29.13 ล้ า นบ าท คิ ด เป็ น
ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 58.67 ของเบี้ยประกันภัยทถี่ ือเป็นรายได้ และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 53.61 ล้านบาท
เพิ่มข ึ้น 1.76 ล้านบาทจากปี 2554 หลังจ ากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 0.74 ล้านบาท แล้วทำให้บ ริษัทมีผลกำไร
30.16 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 5.03 บาท
ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 855.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 3.73 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 587.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นต ามบัญชีหุ้นละ
97.87 บาท
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
In 2012, the Company reported gross premiums written of 160.32 million baht, a 3.21% decrease
from 2011.  Earned premiums went down 7.56% to 101.54 million baht.  Investment and other income rose
year on year by 88.70% to 75.12 million baht.
Underwriting expenses fell from 2011 by 48.49 million baht or 24.30% to 151.07 million baht.  During
2012, insurance claims from normal operations added up to 30.45 million baht and claims from flooding
amounted to 29.13 million baht, which when combined representing a ratio of incurred claims to earned
premiums of 58.67%.  Operating expenses were up from 2011 by 1.76 million baht to 53.61 million baht.  
After corporate income tax of 0.74 million baht, the Company recorded a net profit of 30.16 million baht,
with earnings per share of 5.03 baht.
		
In terms of financial position at 31 December 2012, the Company had total assets of 855.71 million
baht, an increase of 3.73% over 2011.  Shareholders’ equity rose by 64.34 million baht to 587.24 million baht,
representing a book value of 97.87 baht per share.

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได
ประวัตค
ิ วามเปนมา
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภ ัย จำกัด” ก่อต ั้งขึ้นเมื่อว ันที่ 10
พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกป ระเภท ได้แก่ การประกัน
อัคคีภ ัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภ ัยรถยนต์ ในปี 2518 จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด” เพิ่มท ุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และเป็น 10 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2523 และปี พ.ศ. 2526 ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2534 เพิ่มทุนเป็น 30 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นส ามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
10 บาท และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี พ.ศ. 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)
ในปี 2549 บริษัทได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริษัทป ระกันว ินาศภัยทมี่ ีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3”
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภ ัย    
บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่ การรับประกัน
อัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยรถยนต์ รายได้หลัก
จากการประกอบธุรกิจคือเบี้ยประกันภัย และลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบ
อื่นๆ ภายใต้ข ้อกำหนดว่าด้วยการลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันว ินาศภัย พ.ศ. 2535 การให้กยู้ ืมเงิน การลงทุนใน
หลักทรัพย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร หุ้นสามัญ หุ้นกู้ รวมทั้งก ารฝากเงินในธนาคาร
			
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบ
 ริการ
การประกันอ ัคคีภ ัย เป็นการรับป ระกันภ ัยส ิ่งป ลูกส ร้าง อาคาร ที่อยูอ่ าศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักร และวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่
รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่
ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ
น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากไฟฟ้า
การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ เป็นการรับประกันภัยข นส่งสินค้าระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน โดยให้ความ
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นำเข้าในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศที่เกิดค วามเสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธ รรมชาติต่างๆ และยังให้ความคุ้มครอง
พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการลักขโมย ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการรับประกันภัยป ระเภทต่างๆ ได้แก่
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม
- การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
- การประกันภัยสำหรับเงิน
8
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NATURE OF BUSINESS AND REVENUE STRUCTURE
Background
The Charan Insurance Public Company Limited was established on 10 November 1949 under the
name “Soon Heng Lee Insurance Company Limited”.  With a starting capital of 2.0 million baht, the
Company was licensed to operate all lines of non-life insurance underwriting, i.e. fire insurance, marine
insurance, miscellaneous insurance and automobile insurance.  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 Insurer of Outstanding Management
Development Award by the Office of the Insurance Commission (OIC).  
The Company operates four core 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 constructions, buildings, dwellings, commercial buildings, manufacturing plants,
building contents, stock of merchandise, furniture as well as machinery and raw materials.  It also provides
additional coverage for other perils, e.g. windstorm, flood, earthquake, 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.
Miscellaneous insurance includes various types of coverage such as:
- Personal and Group Accident Insurance
- Travel Accident Insurance
- Money Insurance
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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- การประกันภัยโจรกรรม
- การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
- การประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด
- การประกันภัยความรับผิดต ่อบุคคลภายนอก
- การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- การประกันภัยสิทธิการเช่า
- การประกันภัยกระจก
- การประกันภัยอิสรภาพ
- การประกันภัยมะเร็ง
- การประกันภัยความซื่อสัตย์
- การประกันภัยกอล์ฟ
- การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
- การประกันภัยสำหรับผตู้ รวจสอบอาคาร
- การประกันภ ัยความรับผิดต ามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
- การประกันความรับผิดต ามกฎหมายจากการขนส่งว ัตถุอันตรายทางบก
- การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
- การประกันภ ัยร้านทอง
- การประกันภ ัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
- การประกันภ ัยเงินทดแทนแรงงาน                                                           
- การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดค วามดัน
- การประกันภ ัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
- การประกันภ ัยความรับผิดต ามกฎหมายต่อความเสียหายทเี่กิดขึ้นจ ากสินค้าที่ไม่ป ลอดภัย
- กรมธรรม์ประกันสรรพภัยธุรกิจข นาดย่อม
- กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย
การประกันภัยรถยนต์ เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองการสูญหาย
และความเสียห ายของตัวรถ อุปกรณ์ประจำรถถูกล ักขโมย ความสูญเสียช ีวิตแ ละทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้โดยสารใน
รถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เช่น การประกันต ัวคนขับ
ในคดีอาญา โดยแบ่งก ารรับประกันภัยอ อกเป็น
- การรบั ป ระกันภ ยั รถยนต์ภ าคบงั คับ หมายถงึ การประกันภ ยั รถยนต์ท ถี่ กู บ งั คับโดยบญั ญัตแิ ห่งกฏหมาย เพือ่ 
ความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บท างร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถ
- การรับประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยทเี่กิดขึ้นโดยสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ โดยมิได้
เกิดจากการถูกบังคับต ามบทบัญญัติของกฏหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งค วามคุ้มครองออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจำรถยนต์ การ
บาดเจ็บและการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฏหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อ
ทรัพย์สินข องบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 2 : ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครองความรับผิด
ตามกฏหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
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- Burglary Insurance
     - Erection Insurance
    -  Construction Insurance
  
- Liability Insurance
    - All-Risks Insurance
    - Leasehold Insurance
    - Plate Glass Insurance
    - Bail Bond Insurance
    - Cancer Insurance
     - Fidelity Guarantee
    - Golfers Insurance
    - Watercraft Passenger Insurance
    - Surveyors Insurance
    - 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
Automobile insurance covers risks arising from use of motor vehicle.  Protection ranges from loss
of and damage to the vehicle itself, theft of auto accessories, to injury, loss of life and property of both
the driver and passengers of the vehicle, as well as loss of life and property of third party.  It also provides
extra coverage such as driver bail bond.   Auto insurance is divided into:
- Compulsory insurance refers to the minimum legally required insurance aimed at protecting
against loss of life of and bodily injury to motor accident victims.  
- Voluntary insurance refers to the insurance coverage taken out voluntarily by vehicle owner and
not imposed by law.  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.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ประเภทที่ 3 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฏหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความ
เสียห ายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฏหมาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5 : ให้ค วามคมุ้ ครองตอ่ ก ารสญู หายของรถยนต์ หรือไฟไหม้ รวมถงึ ค วามเสียห ายตอ่ รถยนต์เนือ่ งจาก
การชนกับย านพาหนะทางบก และคมุ้ ครองความรบั ผ ดิ ต ามกฏหมายสำหรับก ารเสียช วี ติ การบาดเจ็บ หรือก ารเสียห าย
ต่อทรัพย์สินข องบุคคลภายนอก
โครงสรางรายได
โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ รายได้จากการรับประกันภัยแ ละรายได้จากการ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555   2554  และ 2553 ดังนี้
โครงสรางรายไดตามประเภทธุรกิจ
กลุมธุรกิจ

ป  2555
ป  2554
ป  2553
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. เบีย้ ประกันภัยรับ-สุทธิ*
   1.1 เบี้ยประกันอัคคีภัย-สุทธิ
29.77 16.57
1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล-สุทธิ
6.99 3.89
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต-สุทธิ
66.89 37.24
1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด-สุทธิ
0.86 0.48
รวม
104.51 58.18
2. รายไดจากการลงทุน
71.35 39.73
3. รายไดอื่น ๆ
3.76 2.09
			 รวม
179.62 100.00
* เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการสงคืน  ยกเลิก  และประกันภัยตอ

38.39 26.35    55.06 38.18
6.84 4.69
5.77 4.00
57.52 39.47 48.44 33.59
3.16 2.17
4.58 3.18
105.91 72.68 113.85 78.95
36.28 24.90 25.68 17.81
3.53 2.42
4.67 3.24      
145.72 100.00 144.20 100.00

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ในปี 2555 มีบริษัทประกันวินาศภัยรวมกันทั้งส ิ้น 70 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ทำธุรกิจประกันวินาศภัยถึง
64 บริษัท ที่เหลือเป็นบริษัทกลางฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจ ากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 1 บริษัท
และเป็นบ ริษัทท ี่ทำธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียว 5 บริษัท ธุรกิจประกันวินาศภัยส ามารถผลิตเบี้ยประกันภ ัยได้
ถึง 162,588,154 ล้านบาท (ข้อมูลเดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2555 ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์สถิติ สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
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Category 3 : covers only legal liability towards third parties for death, bodily injury and loss of or
damage to property.
Category 4 : protects against legal liability for third-party property only.
Category 5 : covers legal liability towards third parties for death, bodily injury and property
damage as well as loss of or damage to the insured vehicle caused by theft, fire and collision.
Revenue Structure
           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 2012, 2011 and 2010 is shown
below.      
Revenue by Line of Business
Area/Line of Business
1. Net premiums written*
   1.1 Net fire premiums
1.2 Net Marine premiums
1.3 Net automobile premiums
1.4 Net Miscellaneous premiums
Total
2. Investment income
3. Other income
			 Total

Year  2012
Bht mln %
29.77 16.57
6.99 3.89
66.89 37.24
0.86 0.48
104.51 58.18
71.35 39.73
3.76 2.09
179.62 100.00

Year  2011
Bht mln %

Year  2012
Bht mln %

38.39 26.35    55.06 38.18
6.84 4.69
5.77 4.00
57.52 39.47 48.44 33.59
3.16 2.17
4.58 3.18
105.91 72.68 113.85 78.95
36.28 24.90 25.68 17.81
3.53 2.42
4.67 3.24      
145.72 100.00 144.20 100.00

* Net of premiums returned, cancelled and ceded.
Market and Competitive Environment
In 2012, there were a total of 70 companies in Thailand’s non-life insurance market.  Of these,
64 were operators of non-life business, one being a jointly-owned company established pursuant to the
Road Accident Victims Protection Act, B.E. 2535, and the remaining five being health insurers.  The non-life
sector generated as high as 162,588,154 million baht in aggregate premiums.  (Official figure for JanuaryNovember 2012;   Source: Statistics Division, Examination Planning and Development Department, Office
of the Insurance Commission)

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
หน่วย : พันบาท
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล และขนส่ง
ตัวเรือ
      สินค้า
ภัยรถ
โดยข้อบังคับแ ห่งกฎหมาย
โดยความสมัครใจ
ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต ่อบุคคลภายนอก
วิศวกรรม
อากาศยาน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
สุขภาพ
พืชผล
อื่นๆ
       รวม

2555
8,813,206
4,806,860
391,000
4,415,859
93,884,236
11,933,347
81,950,889
55,083,852
19,001,275
1,433,880
2,643,161
599,820
18,959,007
5,262,867
434
7,183,408
162,588,154

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
2554
เพิ่ม(ลด)%
7,333,681
20.17
4,272,127
12.52
387,390
0.93
3,884,737
13.67
74,991,484
25.19
10,491,474
13.74
64,500,010
27.06
39,426,003
39.71
11,294,845
68.23
1,152,852
24.38
2,368,439
11.60
543,554
10.35
14,344,093
32.17
4,520,985
16.41
38,380
(98.87)
5,162,856
39.14
126,023,295
29.01

กลยุทธและการแข่งขัน
บริษทั ได้ต ระหนักถ งึ ค วามสำคัญข องผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบตา่ งๆ ในธรุ กิจประกันวนิ าศภัย
และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอ
ของเงินก องทุนต ามระดับค วามเสี่ยงของบริษัท โดยมวี ัตถุประสงค์เพื่อป ระเมินผ ลกระทบจากการเริ่มบ ังคับใช้ หลักก าร
ดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Risk Based Capital) ในปี 2554 และ นำมาวางแผนกลยุทธ์ก ารดำเนินธุรกิจ และการ
บริหารเงินกองทุนของบริษัท ในระยะ 3-5 ปี ให้ก่อประโยชน์ส ูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เป้าหมายการขยายงาน
ของบริษทั จ ะไม่ค ำนึงถ งึ เฉพาะผลตอบแทนทบี่ ริษทั ได้รบั เพียงอย่างเดียว แต่จ ะประเมินค วามคมุ้ ค า่ ข องผลตอบแทนกบั 
ความเสี่ยงในแต่ละด้าน และผลกระทบต่อเงินกองทุนแ ละผลประโยชน์ต ่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว
บริษทั เน้นท จี่ ะหลีกเลีย่ งการแข่งขันท างดา้ นราคา โดยดำเนินก จิ กรรมทางการตลาดทสี่ ร้างผลกำไรอย่างแท้จริง
ให้ก บั บ ริษทั บริหารการตลาดให้ม มี าตรฐานและมงุ่ ท จี่ ะเป็นไปตามหลักก ารบรรษัทภิบ าล ให้ค วามสำคัญก บั ภ าพลกั ษณ์
ที่ดีขององค์กรในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งในสังคม ปรับปรุง และลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนือ่ งและสม่ำเสมอ มุง่ ข ยายชอ่ งทางการขาย การบริการให้เหมาะสมกบั ส ภาพการณ์แ ละเสริมส ร้างคณุ ภาพบคุ ลากร
โดยการพัฒนาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ พัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงข ึ้น
เพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้การบริการมีคุณภาพและรวดเร็ว สามารถส่งมอบบริการ
สนองความต้องการของลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา  
14
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Direct Premiums Written by Non-Life Insurance Industry
Unit : Thousand Baht
Type of insurance
Fire
Marine
Hull
      Cargo
Motor
Compulsory
Voluntary
Miscellaneous
Property
Liability
Engineering
Aviation
Personal Accident
Health
Agricultural Produce
Others
       Total

2012
8,813,206
4,806,860
391,000
4,415,859
93,884,236
11,933,347
81,950,889
55,083,852
19,001,275
1,433,880
2,643,161
599,820
18,959,007
5,262,867
434
7,183,408
162,588,154

Direct Premiums
2011
Increase (Decrease) %
7,333,681
20.17
4,272,127
12.52
387,390
0.93
3,884,737
13.67
74,991,484
25.19
10,491,474
13.74
64,500,010
27.06
39,426,003
39.71
11,294,845
68.23
1,152,852
24.38
2,368,439
11.60
543,554
10.35
14,344,093
32.17
4,520,985
16.41
38,380
(98.87)
5,162,856
39.14
126,023,295
29.01

Strategy and Competition
The Company is well aware of the possible impact of regulatory changes and mounting
competition from market liberalization.  We have evaluated the adequacy of our risk-based capital
position with a view to assessing the consequences of the imposition of risk-based capital requirements in
2011.  The evaluation results have been used to plan our business strategies and capital management over
3-5 years’ period, in ensuring maximum benefit to all our stakeholders.  The aim of our expansion will not
only take account of the returns achieved, but  will also assess the risks and returns in each area as well
as the long-term effects on our capital funds and the interests of all stakeholders.
We strive to avoid price competion by adopting a number of measures such as:  engaging in
marketing activities which generate real profits;  raising our marketing standards;  fulfilling good governance
principles;  giving priority to promoting the organization’s good image as a member of society;  
continuously improving and streamlining processes to ensure efficiency;  expanding sales and service
channels to suit circumstances;  strengthening staff skills and qualities through training and development;  
upgrading IT systems to support the growing business and ensure prompt, quality delivery of service to meet
the needs of customers.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการทำธุรกิจประกันภัย
การดำเนินงานของบริษัท เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย รวมถึง
ความเสียห ายอนั เกิดจ ากปจั จัยภ ายนอกทไี่ ม่ป กติ โดยเฉพาะจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมศิ าสตร์ เช่น ภาวะนำ้ ท ว่ ม
ภัยธรรมชาติ ภัยพ บิ ตั ิ อุบตั ภิ ยั ภัยก อ่ การรา้ ย หรือโจรกรรมซงี่ อาจทำให้เกิดค วามเสียหายอย่างรนุ แรงตอ่ ช วี ติ ร่างกายและ
ทรัพย์สนิ ท บี่ ริษทั รบั ป ระกันภ ยั ไว้ เพราะจากเหตุการณ์อ ทุ กภัยครัง้ ใหญ่ท เี่ กิดข นึ้ ในหลายภาคของประเทศ ส่งผ ลให้พ นื้ ที่
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การค้า การบริการ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจประกันว ินาศภัยต ้องสูญ
เสียท งั้ ค า่ ส นิ ไหมทดแทน และโอกาสทจี่ ะสร้างยอดจำหน่ายในอนาคตเนือ่ งจากการสญู เสียรายได้จ ากเหตุการณ์น ำ้ ท ว่ ม
และความเสีย่ งจากความไม่ส มดุลข องสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ จากการรบั ป ระกันภ ยั โดยเน้นก ารเจาะตลาดเฉพาะภยั บ าง
ประเภท อาจทำให้รายได้ของบริษัท ต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งอ าจส่งผ ลกระทบต่อรายได้แ ละกำไรของบริษัท
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ยง ของภัย
ที่จะรับประกันและมีการพิจารณาสภาพพื้นที่ ทีอ่ าจจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ด้วย บริษัทได้มี
การกระจายความเสีย่ งโดยจดั การประกันภ ยั ต อ่ ไว้ก บั บ ริษทั รบั ป ระกันภ ยั ท มี่ นั่ คงทงั้ ในประเทศและตา่ งประเทศในหลาย
รูปแบบ โดยทำประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า (Treaty Reinsurance) และยังได้ซ ื้อการคุ้มครองแบบความเสียหาย
ส่วนเกิน (Excess of Loss Insurance) การประกันภ ัยต่อแ บบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ซึ่งท ำให้ความเสี่ยง
จากการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทลดลง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เป็นความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการนำปฏิบัติตามแผนที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
เช่น โครงสร้างองค์กร เป้าหมาย และปัจจัยภายนอก เช่นภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อฐานะการเงิน  
ความพอเพียงของเงินกองทุน และผลประกอบการของบริษัท
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้แก่ยอดเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน การแข่งขันรุนแรงจาก
บริษทั ป ระกันภ ยั สัดส่วนรายได้ทไี่ ม่ต รงตามแผน การพงึ่ พ งิ รายได้เบีย้ ป ระกันภ ยั จ ากชอ่ งทางใดช่องทางหนีง่ มากเกินไป
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทมีการวางแผนและมีการทบทวนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่มี
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา นอกจากนบี้ ริษทั ย งั ได้ม กี ารควบคุมด แู ลฐานะเงินก องทุนข องบริษทั ให้อ ยูใ่ นระดับท เี่ หมาะสม
โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฏหมายของบริษัทซ ึ่งส ูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำหนด
ความเสี่ยงในด้านการบริหารการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย  
ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน นายหน้าซึ่งในการรับ
ประกันภัยผ่านช่องทางดังกล่าว บริษัทได้ออกกรมธรรม์และจัดส่งให้กับตัวแทน นายหน้า และได้เรียกเก็บค่าเบี้ย
ประกันภ ยั ทำให้บ ริษทั ม คี วามเสีย่ งในการจดั เก็บเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งชำระ ทีอ่ าจจะเรียกเก็บไม่ได้ หากตวั แทน นายหน้า
นั้นๆ ขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งถ ือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต ้องให้ค วามสำคัญอย่างมาก
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RISK FACTORS
Strategy and Competition
The Company is well aware of the possible impact of regulatory changes and mounting
competition from market liberalization.  We have evaluated the adequacy of our risk-based capital
position with a view to assessing the consequences of the imposition of risk-based capital requirements in
2011.  The evaluation results have been used to plan our business strategies and capital management over
3-5 years’ period, in ensuring maximum benefit to all our stakeholders.  The aim of our expansion will not
only take account of the returns achieved, but  will also assess the risks and returns in each area as well
as the long-term effects on our capital funds and the interests of all stakeholders.
We strive to avoid price competion by adopting a number of measures such as:  engaging in
marketing activities which generate real profits;  raising our marketing standards;  fulfilling good governance
principles;  giving priority to promoting the organization’s good image as a member of society;  
continuously improving and streamlining processes to ensure efficiency;  expanding sales and service
channels to suit circumstances;  strengthening staff skills and qualities through training and development;  
upgrading IT systems to support the growing business and ensure prompt, quality delivery of service to meet
the needs of customers.
Insurance Business Risk
The operations of the Company involve the protection of the insured against various types of risks
and loss arising from unusual external factors, particularly those caused by geographical changes, e.g.
floods, natural disasters, cataclysms, terrorism or robbery.  All such perils can do severe damage to the life
and properties insured by the Company.  A recent example was the flooding across the country, which
did extensive damage to agricultural and industrial areas, as well as commerce and services.  The disaster
has caused the non-life insurance industry to incur losses while losing the opportunities to boost future sales
due to loss of earnings during the situation.   Other risk involved in the business includes the risk of unbalanced product mix resulting from underwriting focus on market penetration for certain risks.  The Company’s
income may consequently be tied to those products, thus affecting its overall revenue and profits.                   
We manage this type of risk through careful evaluation and selection of prospective clients,
property, types of business and exposure of the risks to be accepted.  Also taken into consideration are the
geographical areas or locations likely to be affected by natural disasters.   The Company mitigates such
business risk by transferring some of its insurance risks to reliable domestic and overseas reinsurers under
different forms of reinsurance contracts such as treaty reinsurance, excess of loss reinsurance and
facultative reinsurance, all of which help minimize the Company’s insurance business risk.
Strategic Risk
Strategic risk refers to the risk resulting from development of strategic plans and failure to implement
such plans appropriate to internal factors like organizational structure and goals or external factors such as
economic situation and competition, which can all impact upon the Company’s performance, financial
position and capital adequacy.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษทั จ งึ ได้จ ดั ให้ม กี ระบวนการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกบั ก ารจดั เก็บเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งชำระ ซึง่ บริษทั ได้จ ดั ท ำ
แนวปฏิบัตใินการเก็บเบี้ยป ระกันภ ัยเป็นล ายลักษณ์อ ักษร เพื่อค วามชัดเจนและรัดกุม มีการประชุมผ ู้บริหารติดตามเบี้ย
ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยตามประกาศและ
ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย
บริษทั ม กี ารกำหนดระยะเวลาในการจดั เก็บเบีย้ ป ระกัน หากเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งชำระทจี่ ดั เก็บไม่ได้ และเกินก ำหนดระยะ
เวลาในการเรียกเก็บ หน่วยงานทีท่ ำหน้าทีต่ ดิ ตามทวงถามจะดำเนินก ารตดิ ตามซงึ่ เป็นไปตามขนั้ ต อนทรี่ ะบุไว้ในระเบียบ
การจดั เก็บค า่ เบีย้ ป ระกันภ ยั ข องบริษทั พร้อมทงั้ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในการคดั เลือกบริษทั น ายหน้าแ ละตวั แทนทมี่ ฐี านะ
การเงินทมี่ ั่นคง มีการกำหนดหลักประกันในการทำธุรกิจ เช่นหนังสือค ้ำประกันจ ากธนาคารหรือบ ุคคลค้ำประกัน เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเบี้ยประกันภ ัยไม่ได้
ความเสี่ยงจากการลงทุน
นอกเหนือจ ากรายได้จ ากการรบั ป ระกันภ ยั แ ล้ว รายได้ห ลักข องธรุ กิจป ระกันวนิ าศภัยอ กี ส ว่ นหนึง่ คือ รายได้จ าก
การลงทุน ซึ่งการลงทุนของบริษัทอยู่ภายใต้ขอบเขตและข้อก ำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุ กิจป ระกันภ ยั ตามพระราชบญั ญัตปิ ระกันว นิ าศภัยแ ละพระราชบญั ญัตปิ ระกันช วี ติ พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ก ำหนด
ชนิดของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุนรวมทั้งค วบคุมสัดส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ด้วย
ทางบริษัทได้มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในรูปของเงินฝาก
ธนาคาร  ตั๋วแลกเงิน  พันธบัตร  หุ้นกู้  หุ้นสามัญ และหน่วยลงทุน ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล
และกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบจากฝ่ายบริหารของบริษัท โดยบริษัทมี
นโยบายหลีกเลีย่ งการลงทุนในหลักท รัพย์ท มี่ คี วามเสีย่ งสงู ป ระเภทหลักท รัพย์เก็งก ำไร และจะเน้นก ารลงทุนในหลักท รัพย์
ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทต้องคำนึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์  การระดมเงินทุนจากแหล่งห นี้สินและแหล่งทุน ให้สอดคล้องต่อสภาพของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น และ
อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในภาวะที่สามารถจะดำเนินการจ่ายชดใช้ค ่าสินไหมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  รวมทั้งความสามารถ
ในการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันภัยต่อ หรือเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดในกรณีที่สินไหมรายนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบ
ตามกฎหมาย
บริษทั ม นี โยบายบริหารสภาพคล่องจากกจิ กรรมการลงทุน โดยพจิ ารณาลงทุนในหลักท รัพย์ทมี่ สี ภาพคล่อง เช่น
ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงต่ำ การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและกำหนดสัดส่วน
การลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ให้ส อดคล้องและเหมาะสมกบั ระยะเวลาการชำระหนีส้ นิ แ ละภาระผกู พันของบริษทั และ
ดำรงเงินกองทุนในส่วนของทุนที่มาจากผู้ถือหุ้นให้ค รอบคลุมภาระหนีส้ ิน และให้ม ีสัดส่วนทเี่พียงพอต่อความเสี่ยงทาง
ธุรกิจและจากการดำเนินงาน และถึงแม้ว่าบริษัทจ ะมีสภาพคล่องจากแหล่งภ ายในบริษัท ในการบริหารจัดการกิจกรรม
การลงทุน และการดำเนินงานของบริษทั เอง ซึง่ ม อี ยูใ่ นระดับส งู แ ล้วก ต็ าม บริษทั ย งั จ ดั ให้ม แี หล่งส ำรองสภาพคล่องจาก
สถาบันก ารเงินไว้เป็นแผนรองสำหรับภาวะฉุกเฉิน
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Examples of strategic risk include:  failure to meet premium income target, aggressive competition
among insurers, failure to achieve planned earnings mix, excessive reliance on particular sales channel(s).  
To reduce such risk, the Company ensures careful planning and review of strategies corresponding to
the changing external factors.  We have also maintained an appropriate level of capital, with a capital
adequacy ratio higher than the imposed requirement.
Premium Collection Risk
The Company operates its non-life business through the channels of agents and brokers.  Insurance
underwriting via these channels usually involves issuance and delivery of insurance policies to agents/brokers
before premium payments can be collected.  The Company thus faces the potential risk of uncollectible
premiums, should any agent/broker encounters financial or liquidity problems ะ a risk factor which should
be given high priority.
We have put in place a process for managing risks associated with premiums collection. Written
guidelines have been issued to provide clear operational guidance.  There are regular management
meetings to monitor outstanding receivables.  We have exercised rigorous credit control in line with the
regulations of the Office of the Insurance Commission (OIC).  With collection cycles/periods fixed, the
Company’s Collection Unit would strictly follow the established procedures in monitoring and handling
all overdue accounts.  We have also drawn up the criteria for selection of financially stable agents and
broking firms, specifying collateral and guarantor requirements to mitigate collection risk.
Investment Risk
Apart from premium income, the other main source of revenue for non-life insurance business is
income from investment.  In this regard, the Company has ensured that all of its investments are within the
scope and requirements of the Office of the Insurance Commission, the Non-Life Insurance Act and the Life
Insurance Act, B.E. 2550, which specify the permissible types and proportions of securities/investments.
		
We have careful planning for risk management, by diversifying our investments in bank deposits,
promissory notes, bonds, debentures, ordinary shares and unit trusts, which produce returns in the forms
of interests, dividends and capital gains.  All investments are subject to prudent consideration of the
Company’s Management.  It is also the corporate policy to avoid high-risk investments such as speculative
equities, but to focus on high-quality securities with steady returns.
Liquidity Risk
The Company needs to take into account the liquidity of funding and management of cash
receipts, securities investments as well as securing of debt and equity finance, to match all incurred and
possible claims.  This is so that we are always in a position to settle claims promptly and efficiently, while
being able to collect reinsurance receivables or to recover damages from the liable party.                             
We have a policy of managing liquidity from investment by:  investing in liquid securities, e.g.
government debt instruments or low-risk private debt securities; maintaining a diversified investment portfolio;
setting proper mix or proportions and duration of investments to meet the maturities of our liabilities and
obligations.  The Company also ensures that its capital in respect of shareholders’ equity is maintained at
a level sufficient to cover all financial obligations as well as business and operational risks.  Furthermore,
despite a high level of liquidity achieved through our internal sources of investment and core activities, we
have arranged other reserve sources of liquidity through financial institutions as a contingency measure.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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โครงสร้างการถือครองหุ้นและการจัดการ
ผูถ
้ ือหุ้น
รายชื่อผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันท ี่ 5 เมษายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายยงยุทธ  จรัญวาศน์
นายสุกิจ  จรัญวาศน์
นายกิตติ  จรัญวาศน์
นายกิตติพงศ์  จรัญว าศน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
นางเอลิซาเบธ์  จรัญวาศน์
นายนิพนธ์  จรัญวาศน์
นางจินตนา  จรัญวาศน์
นายมณฑล  เครือสุวรรณ์

จำนวนหุ้น
1,248,440
585,822
346,000
345,900
307,500
239,300
233,600
206,400
177,000
173,100

สัดส่วนการถือห ุ้น %
20.807
9.77
5.77
5.77
5.13             
3.99
3.90
3.44
2.95
2.89

หมายเหตุ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อก ารบริหารงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 60 ล้านบาท (หกสิบล ้านบาท) เป็นหุ้น
สามัญ 6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น)  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นล ะ 10 บาท (สิบบาท)
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Shareholding and Management Structure
Shareholders
The Company’s major shareholders as of the date the share register was last closed on 5 April 2012
were as follows:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name
Mr. Yongyuth  Charanvas
Mr. Sukich  Charanvas
Mr. Kitti  Charanvas
Mr. Kittipong  Charanvas
Thai Military Bank Public Company Limited
Bangkok Insurance Public Company Limited
Mrs. Elizabeth  Charanvas
Mr. Nibhond  Charanvas
Mrs. Chintana  Charanvas
Mr. Monthon  Kruasuwan

No. of Shares
1,248,440
585,822
346,000
345,900
307,500
239,300
233,600
206,400
177,000
173,100

%
20.807
9.77  
5.77
5.77
5.13
3.99   
   3.90
3.44
2.95
2.89              

Note: No shareholding agreement has been entered between the major shareholders in respect
of terms relating to the control of the Company.
As at 31 December 2012, the registered and paid-up capital of the Company was 60.0 million baht
(Baht Sixty Million), consisting of 6 million ordinary shares at 10.0 baht each.

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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การจัดการ
โครงสร้างองค์กร บริษัท จรัญประกันภ
 ัย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริหาร

สำนักตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายประกันอัคคีภัย

ฝ่ายประกันภ
 ัยทางทะเล
และ ลอจิสติก
 ส์

ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการเงินแ ละการลงทุน

ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

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

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

Marine Cargo &
Logistic Department

Marketing Department
Finance Department
Accounting Department

Miscellaneous
Department

Administrative
Department

Motor Department

Information Technology
Department

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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คณะกรรมการบริษัท
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 		

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

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

นายสมพล  ไชยเชาวน์

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
66 ปี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Texas ADI University
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันก รรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
: ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: กรรมการ  บมจ. นครหลวงแฟคตอริ่ง
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. จรัญประกันภ ัย
ประวัติการทำผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: ไม่มี
นางผุดผ่อง อาสิงส มานันท์

ตำแหน่ง
อายุ
การศีกษา

:
:
:
:

: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 64 ปี
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่  2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันก รรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น
: ไม่มี  
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : รองผอู้ ำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีท ผี่ ่านมา
: ไม่มี
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BOARD OF DIRECTORS
Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya			

Position
Age
Education

:
:
:
:

Chairman
61
Master of Business Administration Texas Christian University, U.S.A.
Director Certification Program (DCP) 105/2008
Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: None
Position in other Company : Executive Vice President,  Thai Military Bank PCL.
Experience in 5 years
: Executive Vice President,  Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : none

Mr. Sompol Chaiyachow		

Position
Age
Education

:
:
:
:

Chairman of the Audit Committee and Independent Director
66
Master of Business Administration Texas ADI
Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
                 
Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: None         
Position in other Company : Director  Siam City Factoring PCL.
Experience in 5 years
: non
Criminal records in the past ten years : none

Mrs. Poodpong Arsingsamanunta

Position
Age
Education

: Member of the Audit Committee and Independent Director
: 64
: Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University
Bachelor of Commercial Science, Thammasat University
: Director Accreditation Program 2007
Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: None
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: First Vice President, Audit Department
Vice President of Chief Officer Executive, Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : none

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายวรยุทธ เจริญเลิศ

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
63 ปี
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburgh State University U.S.A.
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
        
รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันก รรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น
: 0.0017%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขาภาคใต้                                                      
    
บมจ.ธนาคารทหารไทย
ประวัติการทำผิดท างกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: ไม่มี
นายสุกิจ จรัญวาศน์

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ
: 67 ปี
: ปริญญาโท วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันก รรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
: 13.65 %
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย ้อนหลัง : กรรมการผจู้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.จรัญประกันภยั
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี

นายยงยุทธ จรัญวาศน์   (ลาออก 30.8.2555)

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: กรรมการ
: 64 ปี
: ปริญญาตรีบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA UWLA. California U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้น
: 20.81%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: กรรมการ บริษัท เจรัญ จำกัด
กรรมการ บริษัท จรัญพร จำกัด
กรรมการ บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟูจิอินเตอร์ฟ ูดส์ จำกัด
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี
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Mr. Vorayuth Charoenloet

Position
Age
Education

:
:
:
:

Member of the Audit Committee and Independent Director
63
Master of Economics, Pittsburgh State University, U.S.A.
Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 0.0017%
Position in other Company : Executive Vice President Southern Branch Banking Region
Thai Military Bank PCL.
Experience in 5 years
: Executive Vice President Southern Branch Banking Region
Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : none

Mr. Sukich Charanvas

Position
Age
Education

: Managing Director and Secretary to the Board of Directors
: 67
: Master of Civil Engineering, California  State University
at Long Beach  
: Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 13.65%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Managing Director and Secretary to the Board of Directors
Criminal records in the past ten years : none

Mr. Yongyudh Charanvas (Resigned August 30,2012)

Position
Age
Education

: Director
: 64
: Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
Master of Business Administration, UWLA. California,  U.S.A.
Share holding
: 20.81%
Position in other Company : Director, J-run Co., Ltd.
Director, Charanphorn Co., Ltd.
Director, The Progress Watch Co., Ltd.
Director, Fuji Inter Food Co., Ltd.
Experience in 5 years
: None
Criminal records in the past ten years : None

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
: 63 ปี
: ประกาศนียบัตร วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 10/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันก รรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
         
รุน่ ท่ี 7/1996 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 1.00 %
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี
นายกิตติพงศ์ จรัญว าศน์

ตำแหน่ง
: กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ
: 39 ปี
การศึกษา
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
                                City University of Seattle U.S.A.
ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
        
รุน่ ท่ี 14/2006 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจป ระกันวนิ าศภัย (IMDP)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น
: 5.77%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. จรัญประกันภ ัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี

เจ้าห
 น้าที่บริหาร
นายสากล เห็มโพธิ์

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: ผูจ้ ัดการฝ่ายการตลาด
: 64 ปี
: มหาจฬุ าลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์
ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
รุน่ ท่ี 8/1997 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 0.01%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ผูจ้ ัดการฝ่ายการตลาด
ประวัติการทำผิดท างกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: ไม่มี
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Mr. Pon Titipanichayangoon

Position
Age
Education Qualification

:
:
:
:

Executive Director and Manager, Automobile Department
63
Diploma, Bangkok Commercial College
Director Accreditation Program (DAP) 40/2005
Thai Institute of Director (IOD)
: Insurance Management Development Program 7/1996,
Thammasat University
Share holding
: 1.00%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Executive Director and Manager Automobile Department,
Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none

Mr. Kittipong Charanvas

Position
Age
Education
       

: Executive Director and Assistant Managing Director
: 39
: Bachelor of Science Business Administration General Management
City University of Seattle U.S.A.
: Insurance Management Development Program 14/2006,
Chulalongkorn University
Share holding
: 5.77%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Director and Assistant Managing Director, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none

EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE OFFICERS
Mr. Sakol Hempho

Position
Age
Education

:
:
:
:

Manager, Marketing
64
Mahachulalongkornrajavidyalaya,Buddhist University.   
Insurance Management Development Program 8/1997,
Thammasat University
Share holding
: 0.01%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Manager, Marketing
Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี
59 ปี
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยห อการค้าไทย
ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
                                รุน่ ท่ี 5/1993 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 0.001%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บมจ. จรัญป ระกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี
ในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
น.ส.กัญญ
 วรรณ ไตรศักดิ์สรุ ิยันต์

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

ผูจ้ ัดการฝ่ายการเงิน
57 ปี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎธ นบุรี  
ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
รุน่ ท่ี 5/1993 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 0.13 %
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :  ผูจ้ ัดการฝ่ายการเงิน  บมจ.จรัญป ระกันภ ัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี

นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

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

Position
Age
Education Qualification

:
:
:
:

Accounts Manager
59
Bachelor of Accounting, University of the Chamber of Commerce
Insurance Management Development Program 5/1993,
Thammasat University
Share holding
: 0.001%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Accounts Manager,
Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none
Miss Kanyawan Trisaksuriyan

Position
Age
Education

:
:
:
:

Finance Manager
57
Bachelor of Business Administration, Rajabhat Institute Dhonburi
Insurance Management Development Program 5/1993,
Thammasat University
Share holding
: 0.03%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Finance Manager,
                               Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none
Mrs. Somjai Bunditkitsada

Position
Age
Education

:
:
:
:

Manager, Fire Department
56
Diploma, Bangkok Commercial College
Insurance Management Development Program 7/1996,
Thammasat University
Share holding
: None
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Manager, Fire Department,
Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

31

รายงานประจำปี 2555

น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

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

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: ผูจ้ ัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
: 42 ปี
: ปริญญาโท การเงินก ารธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้น
: ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. จรัญประกันภ ัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี

นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้น
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ผูจ้ ัดการฝ่ายประกันภ ัยทางทะเลและลอจิสติกส์
67 ปี
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
0.04 %
ไม่มี
ผู้จัดการฝ่ายประกันภ ัยทางทะเลและลอจิสติกส์
บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี
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Miss Punrada Ayucharoenkul

Position
Age
Education Qualification

:
:
:
:

Manager, Miscellaneous Department
48
Diploma, Ratchadamnern-Thonburi College
Insurance Management Development Program 11/2002,
Chulalongkorn University
Share holding
: None
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Manager, Miscellaneous Department,
                                        Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none
Mr. Nopadol Suwankareekul

Position
Age
Education Qualification

: Manager, Information Technology Department
: 42
: Master of Business Administration,
Sripratum University
Share holding
: None
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Manager, Information Technology
Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none

Mr. Wisith Limcharoensuk

Position
Age
Education Qualification

: Manager, Marine Cargo and Logistics Department
: 67
: Certificate of Surveyor Department
Bangkok Technical Institute
Share holding
: 0.04%
Position in other Company : None
Experience in 5 years
: Manager, Marine Cargo and Logistics Department,
Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : none

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ม คี ณะกรรมการซงึ่ ป ระกอบดว้ ยผทู้ รงคณุ วุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ม าก และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวตั ถุประสงค์แ ละ
ข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ส ุจริตและมีจริยธรรม โดยถือเอาผลประโยชน์ข องผูถ้ ือหุ้น
และบริษทั เป็นท ตี่ งั้ คณะกรรมการบริษทั ท ำหน้าทีใ่ นการกำหนดนโยบายและทศิ ทางการดำเนินงานของบริษทั แ ละควบคุม
ดูแลให้ฝ า่ ยบริหารดำเนินก ารให้เป็นไปตามนโยบายทกี่ ำหนด บริษทั ให้ค วามสำคัญก บั ระบบการควบคุมภ ายในอย่างยงิ่
เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปกป้องทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหายหรือถูกนำไปใช้ใน
ทางทผี่ ดิ และปอ้ งกันก ารทจุ ริตแ ละประพฤติม ชิ อบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริษทั แ ละฝา่ ยบริหารมกี ารควบคุมด แู ล
อย่างเคร่งครัด ให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยู่ในกรอบกฏเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ บริษทั ย งั ม คี ณะกรรมการตรวจสอบทมี่ คี ณุ สมบัตติ ามทตี่ ลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทยกำหนด
ซึง่ เป็นอ งค์ป ระกอบทสี่ ำคัญ ในการกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ี เพือ่ ท ำให้เกิดค วามคล่องตวั ต อ่ ก ารจดั การ สำหรับก ารให้ค วามเห็น
อย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภ ายในของบริษัท                                             
บริษทั ม กี ารปฏิบตั ติ ามหลักก ารกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ี ภายใต้ระเบียบปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย
และแนวทางปฎิบตั ทิ ดี่ ซี งึ่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการกำกับแ ละสง่ เสริมก ารประกอบธรุ กิจป ระกันภ ยั (คปภ.) กำหนดเป็น
นโยบายการกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ขี องบรษิ ทั ฯ เพือ่ ค วามโปร่งใสและสร้างความเชือ่ ม นั่ ให้เกิดแ ก่ผ ลู้ งทุน และผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุดต่อท ุกฝ ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า และพนักงานโดยแบ่งอ อกเป็น5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี   โดยมุ่งเน้นถึงหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บุคคล หรือผู้ถือห ุ้นส ถาบัน ด้วยความเสมอภาค บริษัทให้
สิทธิผถู้ ือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมรับทราบการเปลี่ยนแปลงทสี่ ำคัญภายในบริษัท  สิทธิการซื้อข ายหรือโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับข้อมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลป ระกอบการพิจารณา   สิทธิลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น
สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมแ ละออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถ อดถอนกรรมการ  
ผู้สอบบัญชี มีสิทธิในการซักถ ามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่
มีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วในข้อบังคับของบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด ังนี้
1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์และ
เหตุผลของแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วนและชัดเจน โดย
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผถู้ ือหุ้นล ่วงหน้าป ระมาณ 1 เดือน ไว้ในเว็ปไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ห นังสือม อบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งทบี่ ริษัทได้จ ัดส่งพร้อม
กับห นังสือนัดประชุม
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CORPORATE GOVERNANCE
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 activities with applicable
laws and regulations.  An Audit Committee that meets all the requirements of the Stock Exchange of Thailand
has also been established as a key component of good governance to ensure streamlined management
as well as objectivity of the Company’s financial reporting and internal control system.  
The Company has adhered to the good corporate governance principles under the regulations of
the Stock Exchange of Thailand and best practice guidelines by the Office of the Insurance Commission
(OIC).  Based on these standards, we have set down our good governance policy in promoting transparency,
building confidence among investors and all stakeholders as well as preventing conflicts of interest.  It is also
our continuing policy to ensure equitable treatment of shareholders and stakeholders for the best interests
of all parties, i.e. shareholders, customers, business partners and staff members.  Our good governance
policy and practices are described under the following five sections.
Section 1 : Rights of Shareholders
The Company gives priority to good corporate governance principle concerning the rights and
equality of all shareholders, majority and minority as well as individual and institutional.  We encourage
shareholder involvement in various aspects about the Company: all shareholders are informed of any
significant changes within the Company, and are provided with information on meeting procedures and
agenda with relevant documents for consideration;  they are able to enjoy their rights to buy/sell/transfer
shares, to register as shareholders, to nominate directors, to attend shareholders’ meetings and exercise
their voting rights to appoint or remove directors and auditors, to question and make comments in such
meetings, and to receive dividends.  All of these represent the rights of shareholders already governed
legally under the Company’s Articles of Association.
In addition to the above basic statutory rights, the Company has followed the practices that
promote and facilitate the exercise of shareholders’ rights as follows.
1. Publishing, via the Stock Exchange, all Company-related information useful to the shareholders
in a clear and timely manner.
2. Ensuring that all shareholders receive clear, complete and necessary information on the date
and agenda of each general meeting, including objectives, rationale and Board’s opinion for each item
on the agenda, as well as other relevant information.  All of these are posted on the Company’s website
approximately one month prior to the dispatch of documents to shareholders.
3. Any shareholders unable to attend the general meeting in person are entitled to appoint the
designated independent director or any other person to attend the meeting on their behalf, through one
of the proxy forms enclosed with the notice of meeting.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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4. ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นม ีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อน
เริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ
ในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
โดยประธานทปี่ ระชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งม ีนโยบายทจี่ ะไม่เพิ่มวาระการประชุมใน
ทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แ จ้งให้ผถู้ อื ห นุ้ ท ราบลว่ งหน้า ทัง้ นีใ้ นการประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ จ ะมกี รรมการและผบู้ ริหารทเี่ กีย่ วข้องเข้ารว่ ม
ประชุมเพื่อต อบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งมกี ารบันทึกป ระเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท ี่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผ ู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ในการประชุมเพือ่ เลือกตงั้ ก รรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผ ถู้ อื ห นุ้ ส ามารถลงคะแนนเสียงเลือกตงั้ ก รรมการได้ที
ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดค วามหลากหลายและเป็นต ัวแทนของผู้ถือหุ้นอ ย่างแท้จริง
6. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แ สดงข้อมูลอ ย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผ ู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้                                             
หมวดที่ 2  การปฏิบัตต
ิ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการปฏิบัติต่อผ ู้ถือห ุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การจัดประชุมผ ู้ถือหุ้นจะคำนึงถึง
ความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพ ร้อมข้อมูลป ระกอบการประชุมต ามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือห ุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
เอกสารหรือห ลักฐานทผี่ ถู้ อื ห นุ้ ต อ้ งนำมาแสดงตนในการเข้ารว่ มประชุม ข้อบ งั คับบ ริษทั ในสว่ นทเี่ กีย่ วข้องกบั ก ารประชุม
ผูถ้ อื ห นุ้ แบบหนังสือม อบฉนั ทะพร้อมคำชแี้ จงในการมอบฉนั ทะของผถู้ อื ห นุ้ และขอ้ มูลป ระกอบอนื่ ๆ ทีส่ ำคัญ อาทิเช่น
ประวัติกรรมการแต่ละคนสำหรับการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึงประวัติ
ของกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น และมี
การบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริษัทมีหลักปฏิบัติที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่
กำหนดโดยหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล ซึ่งก ำหนดให้ม ีการประชุมผ ู้ถือหุ้นอย่างน้อยปลี ะ 1 ครั้ง ภายในไม่เกิน 4
เดือน นับแ ต่วนั ส นิ้ รอบบญั ชีข องบริษทั ในการจดั ป ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ท กุ ค รัง้ บริษทั จ ะคำนึงถ งึ ส ทิ ธิข องผถู้ อื ห นุ้ อ ย่างเท่าเทียม
กันทกุ ราย และให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หนุ้ ในการออกเสียงลงคะแนนหนึง่ หนุ้ ตอ่ หนึง่ เสียง                                                
ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมสามัญประจำปผี ู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อว ันที่ 25 เมษายน
2555 ในการจัดประชุมบริษัทได้จัดส ่งหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน และ
หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผ ู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อป รากฏในสมุดท ะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันป ิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของ
บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือน ัดประชุมผ ู้ถือห ุ้น และเอกสารประกอบ
การประชุมต า่ งๆ ผ่านในเว็บไซต์ข องบริษทั ล ว่ งหน้าอ ย่างนอ้ ยเป็นเวลา 1 เดือนกอ่ นการประชุมอ กี ด ว้ ย นอกจากนบี้ ริษทั 
ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมก ่อนวันป ระชุมผ ู้ถือห ุ้นต ิดต่อกัน 3 วัน
ในกรณีท ผี่ ถู้ อื ห นุ้ ไม่ส ามารถเข้ารว่ มประชุมด ว้ ยตนเอง สามารถเลือกทจี่ ะมอบฉนั ทะให้ป ระธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่น คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแ ทน โดย
มอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือน ัดประชุมผ ู้ถือหุ้น

36

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2012

4. All shareholders enjoy equal rights during the conduct of every meeting.  Before the meeting
starts, the Chair of the meeting would explain, in detail, the voting and vote counting procedures.  During
the voting on each resolution, the shareholders are given the opportunity to raise views and questions freely.  
The Chair would conduct the meeting according to the order of business and would follow the Company’s
policy of not adding any items to the agenda without notifying the shareholders in advance.  Directors
and executives concerned would attend every general meeting to respond to the questions during the
meeting.  All issues discussed at the meeting are recorded in the minutes of the meeting for scrutiny by
shareholders.
5. The agenda item to elect directors allows the shareholders to vote on the election or re-election
of directors individually.  All shareholders have the right to choose the suitable and qualified persons to
represent them in protecting their rights, while also ensuring true and diversified representation of the
shareholders.
6. The Company would have the minutes of each meeting drawn up, giving full and accurate
details of the meeting for perusal by shareholders.
Section 2 : Equitable Treatment of Shareholders
Shareholders’ Meeting The Company treats all shareholders equally and takes account of shareholders’
convenience when organizing any general meeting.  A notice of meeting along with supplementary information
relating to the agenda is sent to the shareholders at least fourteen days prior to the date of the meeting.  
Opinion of the Board is provided for each item on the agenda.  The notice is accompanied by supporting
documents and information such as identification requirements and attendance procedures, articles of
association relating to the meeting, forms of proxy with voting indication and specific instructions, and other
important information such as biodata of individual directors/persons standing for re-election or election,
biodata of independent director(s) appointed as shareholders’ proxy, particulars of auditors, etc.  A complete
record of proceedings at every general meeting is also kept for scrutiny by shareholders.
It is our practice to organize and conduct shareholders’ meetings in accordance with the law and
the guidelines prescribed by regulatory bodies.  Such requirements are that at least one meeting of the
shareholders is held each year within four months of the end of every accounting year of the Company.
When organizing each general meeting, the Company gives full consideration to the rights of every
shareholder who has one vote for every share held.                                                                                                
During 2012, one annual general meeting of the shareholders was held on April 25, 2012.  In
convening the meeting, the Company sent a meeting notice together with supplementary documents,
annual report, financial statements and proxy forms, at least fourteen days in advance of the meeting, to
all shareholders whose names appeared on the share register on the date the register was closed for all
transfers.  We also posted the meeting notice and all relevant documents on our website one month in
advance.  Moreover, the notice giving the date, time, venue and agenda of the meeting was published
in the newspapers for three consecutive days prior to the date of the meeting.                 
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 enclosed with the notice of the meeting.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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การเข้ารว่ มประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ บริษทั ม กี รรมการทเี่ ข้ารว่ มประชุมป ระกอบดว้ ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผจู้ ัดการ ฝ่ายบริหารและบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด ้วย เพื่อตอบ
คำถามของผถู้ อื ห นุ้ โดยประธานในทปี่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผ ถู้ อื ห นุ้ ได้ซ กั ถ ามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษทั 
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อทปี่ ระชุม และบริษัทได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม                                         
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท ี่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้แก่ กลุ่มล ูกค้า พนักงานและ
ผู้บริหารของบริษัท คู่แข่ง คู่ค้า ผูถ้ ือหุ้น สังคม และได้มีการปฏิบัตติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ส ิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ดังนี้
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทคำนึงถึงส ิทธิของผู้ถือห ุ้นให้ได้รับการปฏิบัตอิ ย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าป ระชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผ ู้ถือห ุ้น รวมถึงสิทธิในการทจี่ ะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธ รรม โดยบริษทั ม งุ่ ม นั่ ในการดำเนินธ รุ กิจเพือ่ ส ร้างความพงึ พ อใจสงู สุดแ ก่ผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยผลตอบแทน
ทีด่ อี ย่างตอ่ เนือ่ ง และมนี โยบายจา่ ยเงินปันผลทขี่ นึ้ อ ยูก่ บั ผ ลประกอบการ รวมทงั้ ม กี ารเปิดเผยขอ้ มูลต อ่ ผ ลู้ งทุนอ ย่างถกู 
ต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้                                              
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผ ิดชอบต่อลูกค้า โดยเสนอกรมธรรม์ทมี่ ีความเหมาะสมและการบริการที่ดี
ตามความต้องการของลูกค้า และให้ความคุ้มครองทเี่หมาะสมในราคายุติธรรม และการชดใช้ค ่าสินไหมทดแทนอย่าง
เป็นธรรมและรวดเร็วค รบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดค วามเสียหายตามเงื่อนไขทกี่ ำหนดในกรมธรรม์
- พนักงาน : บริษัทมีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี  เงินกู้ยืมทั่วไป/ทีอ่ ยู่อาศัย  สิทธิประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุน
สำรองเลีย้ งชพี พ นักงาน อีกท งั้ ม กี ารกำหนดขอ้ บ งั คับเกีย่ วกบั ก ารบริหารงานบคุ คลตามหลักเกณฑ์ท กี่ ำหนดในกฎหมาย
แรงงาน
จากเหตุการณ์อ ทุ กภัยบ ริษทั ได้จ ดั ส ถานทใี่ ห้พ นักงานทมี่ ผี ลกระทบจากนำ้ ท ว่ มเข้าพ กั อ าศัย และชดเชยคา่ เสีย
หายให้กับครอบครัวของพนักงานตามความเสียหายที่แท้จ ริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
- คู่ค้า : บริษัทมกี ารดำเนินธุรกิจค ู่ค้าโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัตติ ามสัญญาต่อคู่ค้า
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง จะมุ่งเน้นการ
แข่งขันทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า                                               
- ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อสร้างความเจริญให้ส ังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นส ภากาชาดไทย และมูลนิธิช่วยคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ ่าน
เว็บไซต์ข องบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผทู้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลอ ย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถ ือ ช่องทางการให้
ข้อมูลข ่าวสารของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้
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The Directors of 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 and suggestions to the meeting.  All matters discussed were recorded
in the minutes of the meeting.
Section 3 : Role of Stakeholders
The Company respects the rights of all its stakeholders, i.e. customers, members of the staff and
the Management, competitors, business partners, shareholders and society in general.  We have always
complied with applicable laws and regulations to ensure the rights of each group of our stakeholders are
fully protected as follows.
- Shareholders : We 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, under
our dividend policy which ensures regular results-based payout.  Shareholders and investors can also be
assured of our transparent disclosure of complete and reliable information.                                                                                         
- 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, annual check-up, 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.
During the 2011 flooding, the Company helped all affected staff by arranging temporary
accommodation and giving financial relief for actual damage suffered by their families of up to 30,000
baht each.                  
- Business partners : The Company honours all agreed terms and contractual obligations to its
business partners.  
- Competitors : The Company adheres to the principle of fair competition and avoids using
dishonest means to damage its competitors’ reputation.  We only compete on service quality and efficiency
for the best interests of our customers.
- Social Responsibility :  We fulfil our duty of a good corporate citizen by supporting those
activities which aim to benefit the nation, or contribute to society and the environment, such as the work
of the Thai Red Cross Society and the Foundation for the Blind in Thailand.
		
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:
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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4.1 ความรับผิดช อบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกนโยบาย
การบญั ชีท เี่ หมาะสม และถอื ป ฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ รวมทงั้ ม กี ารเปิดเผยขอ้ มูลส ำคัญอ ย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แ ต่งต งั้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ป ระกอบดว้ ยกรรมการทไี่ ม่เป็นผ บู้ ริหาร
ของบริษัทเป็นผ ู้ดูแลรับผิดช อบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินแ ละระบบการควบคุมภายในของบริษัท
4.2 การรายงานการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือ
ครองหุ้นของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทอี่ าจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นของบริษัท และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี โดยสรุปของการถือครองหุ้นดังนี้                                         
คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
นายสมพล  ไชยเชาวน์
นายวรยุทธ เจริญเลิศ
นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายยงยุทธ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
นายกิตติพงศ์ จรัญว าศน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนหุ้น
ณ 5.4.2555
100
819,422
1,248,440
60,000
345,500

จำนวนหุ้น
ณ 8.4.2554
100
819,422
1,248,440
60,000
345,500

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-                                               
-        

เจ้าหน้าที่บริหาร  
รายชื่อ
1. นายสากล เห็มโพธิ์        
2. นายวสิ ิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข

ตำแหน่ง
ผูจ้ ัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายทางทะเล
และลอจิสติกส์
3. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช
ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี   
4. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิส์ ุริยันต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
5. นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา
ผูจ้ ัดการฝ่ายอัคคีภัย
6. น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล         ผูจ้ ัดการฝ่ายเบ็ดเตล็ด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ
7. นายนพดล สุวรรณการียก์ ุล

40

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น เปลี่ยนแปลง
ณ 5.4.2555 ณ 8.4.2554 (ร้อยละ)
300
300
2,000
2,000
500
7,580
-

500
7,580
-

-     
-  
-
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4.1 Directors’ Financial Information Responsibility
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.
4.2 Declaration of Shareholdings
The Company has stipulated that all its Directors and Executives have a duty to declare their
holdings in the Company to the Office of the Securities and Exchange Commission.  The aim is to prevent
any potential conflicts of interest and to ensure good governance principles of transparency and disclosure.  
Shareholdings of Directors and Executive Officers in the reporting year were as follows:                                                                          
Board of Directors
Name
Position
No. of shares No. of shares Change
			
at 5 Apr 2012 at 8 Apr 2011 ( % )
1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman
2. Mr. Sompol Chaiyachow
Independent Director
3. Mr. Vorayuth Charoenloet
Independent Director
100
100
4. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Independent Director
-       
5. Mr. Sukich Charanvas
Director
819,422
819,422
6. Mr. Yongyudh Charanvas
Director
1,248,440
1,248,440
7. Mr. Pon Titipanichayangoon
Director
60,000
60,000
-  
8. Mr. Kittipong Charanvas
Director
345,500
345,500
-                    
Executive Officers
Name
Position
No. of shares No. of shares Change
				
at 5 Apr 2012 at 8 Apr 2011 ( % )
1. Mr. Sakol Hempho
Manager, Marketing Department
300
300
2. Mr. Wisith Limcharoensuk
Manager, Marine Cargo
2,000
2,000
-         
and Logistics Department                           
3. Miss Sudarat Wiwattanadej Accounts Manager
500
500
4. Miss Kanyawan Trisaksuriyan Finance Manager
7,580
7,580
5. Mrs. Somjai Bunditkitsada Manager, Fire Department
6. Miss Punrada Ayucharoenkul Manager, Miscellaneous Department 7. Mr. Nopadol Suwankareekul Manager, Information
Technology Department
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลต ามทหี่ น่วยงานที่ควบคุมก ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทกำหนด ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับห ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์น ั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นม าโดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรม
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้ผู้ลงทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2276-1024 และเว็ปไซต์ข องบริษัท ที่ www.charaninsurance.com                                             
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวั แทนของผถู้ อื ห นุ้ มีหน้าท กี่ ำกับด แู ลการบริหารจดั การงานของบริษทั แ ละปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์แ ละขอ้ บ งั คับข องบริษทั ตลอดจนมติท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยความซือ่ สัตย์ส จุ ริต
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยรวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ ่ายจัดการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธรุ กิจแ ละงบประมาณทกี่ ำหนดไว้ อย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ป ระโยชน์ส งู สุดข องบริษทั 
และผู้ถือหุ้น                                          
บริษทั ได้ก ำหนดโครงสร้างการจดั การโดยการแบ่งแ ยกหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ก บั 
ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าทีต่ ามที่บริษัทได้กำหนดไว้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ชื่อ/สกุล
นายโสภณ
นายสมพล
นางผุดผ่อง
นายวรยุทธ
นายยงยุทธ
นายพนธ์
นายกิตติพงศ์
นายสุกิจ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ไชยเชาวน์
อาสิงสมานันท์
เจริญเลิศ
จรัญวาศน์
ฐิติพานิชยางกูร
จรัญวาศน์
จรัญวาศน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ     
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ (ลาออก 30.8.2555)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการมอี ำนาจหน้าทีด่ แู ลและจดั การบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข อ้ บ งั คับ และมติข อง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ก รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัตกิ ารอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท           
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4.3 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 communication with institutional investors, shareholders
or relevant state analysts.  However, enquiries from investors about the Company are welcomed through
telephone number 0-2276-1024 or via our website at www.charaninsurance.com.
Section 5 : Board Responsibilities
As representative of the shareholders, the Board of Directors is responsible for overseeing the overall
management of the Company and for discharging its duties in accordance with the law, the objectives
and Articles of Association of the Company as well as the shareholders’ resolutions.  The Board fulfils its
responsibilities with honesty and prudence in protecting the interests and rights of all shareholders and
stakeholders.  It is also the duty of the Board to determine and endorse the corporate vision, strategies,
goals, business and financial plans and to ensure that the established plans are effectively and efficiently
implemented by the Management in delivering maximum benefit to the Company and all shareholders.
The Company has a management structure which separates clearly the roles and duties between
the Board of Directors and the management team.  Their authority and responsibilities are defined in detail
below.
Board of Directors
The Board of Directors comprises eight members, i.e. three Executive Directors, two Non-Executive
Directors, and three Independent Directors who serve on the Audit Committee.
Name
Mr.  Sopon  Kluaymai Na Ayudhya
Mr.  Sompol Chaiyachow
Mrs. Poodpong Arsingsamanunta
Mr.  Vorayuth Charoenloet
Mr.  Yongyudh Charanvas
Mr.  Pon Titipanichayangoon
Mr.  Kittipong Charanvas
Mr.  Sukich Charanvas

Position
Chairman
Audit Committee Chairman and Independent Director  
Audit Committee Member and Independent Director
Audit Committee Member and Independent Director
Director (resigned effective from 30 Aug 2012)
Director
Director
Managing Director and Secretary to the Board

The Board of Directors is responsible for the overall control of corporate activities in line with regulatory
requirements, the Company’s objectives and Articles of Association as well as the shareholders’ resolutions.  
The Board may designate any Director(s) or any other person to undertake any task on its behalf and in
such cases the signatures of any two Directors, together with the Company seal, would be required to be
binding upon the Company.
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท และกำกับ
ดูแลให้ฝ ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทกี่ ำหนดไว้อ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดทกี่ ฏหมายกำหนด
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต ่อองค์กร
4. การบริหารความเสีย่ งตา่ งๆ ให้อ ยูใ่ นระดับท เี่ หมาะสม ภายใต้ก รอบกฏหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้ บ งั คับ
ของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักก ารพึงปฏิบัตทิ ี่ดี
5. พิจารณาอนุมตั คิ า่ ต อบแทนสำหรับค ณะกรรมการ และพจิ ารณาอนุมตั กิ ารจา่ ยเงินปันผลประจำปี เพือ่ น ำ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริหาร
องค์ประกอบของกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายสุกิจ
จรัญวาศน์
2. นายพนธ์
ฐิติพานิชยางกูร
3. นายกิตติพงศ์
จรัญว าศน์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
กรรมการบริหาร

เจ้าหน้าที่บริหาร
องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายสากล
เห็มโพธิ์
2. น.ส.สุดารัตน์
วิวรรธนะเดช
3. น.ส.กัญญวรรณ   ไตรศักดิ์สุรยิ ันต์
4. นางสมใจ
บัณฑิตกฤษดา
5. นายวิสิทธิ์
ลิ้มเจริญสุข
6. น.ส.ปุณรดา      อายุเจริญก ูล
7. นายนพดล       สุวรรณการียก์ ุล

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายประกันอ ัคคีภัย
ผู้จัดการฝ่ายประกันภ ัยทางทะเลและลอจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายประกันภ ัยเบ็ดเตล็ด
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละอำนาจอนุมตั ขิ องกรรมการผจู้ ดั การ  กรรมการผจู้ ดั การของบริษทั มีอ ำนาจในการดำเนินงาน
แทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บริหารกจิ การของบริษทั ให้เป็นไปตามวตั ถุประสงค์แ ละขอ้ บ งั คับ ตลอดจนระเบียบอำนาจดำเนินก าร และ
มติท อี่ อกโดยทีป่ ระชุมค ณะกรรมการบริษทั และให้ม อี ำนาจบงั คับบ ญั ชาพนักงานและลกู จ้างของบริษทั และในการบริหาร
กิจการ กรรมการ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
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The authority and responsibilities of the Board of Directors are as follows:
1. Determine policies, vision, mission, strategies, goals and operational direction of the Company
as well as overseeing the effective and efficient implementation by the management team;
2. Make important decisions concerning the Company’s activities such as business policies and
plans, management authority, acquisition or disposal of assets and any other statutory transactions;
3. Consider and endorse the nominations and appointments to the Board and to the management
team, of qualified candidates with suitable knowledge and capabilities as well as valuable experience;
4. Maintain an appropriate system of risk management within the framework of the law as well as
the Company’s objectives and Articles of Association and based on the best practice principles of honesty
and prudence;
5. Endorse and recommend Directors’ remuneration and annual dividend payout for the approval
by shareholders’ meeting.
Executive Committee
The composition of the Executive Committee is as follows :
Name
Position
1. Mr. Sukich Charanvas
Managing Director
2. Mr. Pon
Titipanichayangoon Executive Director and Manager, Automobile Department    
3. Mr. Kittipong Charanvas
Executive Director
Executive Officers
The Executive Officers of the Company are listed below :
Name
Position
1. Mr. Sakol
Hempho
Manager, Marketing Department
2. Miss Sudarat Wiwattanadej
Accounts Manager
3. Miss Kanyawan Trisaksuriyan        Finance Manager   
4.  Mrs. Somjai   Bunditkitsada     Manager, Fire Department
5.  Mr. Wisith   Limcharoensuk
Manager, Marine Cargo and Logistics Department
6.  Miss Punrada   Ayucharoenkul
Manager, Miscellaneous Department
7.  Mr. Nopadol Suwankareekul        Manager, Information Technology Department
Authority and Responsibilities of the Managing Director :  The Managing Director of the Company
is authorized to act on behalf of the Board of Directors as follows:
1. Managing overall activities in accordance with the Company’s objectives and Articles of
Associations, delegated authority, and resolutions of Board meetings, while being in charge of all staff and
employees.  As chief of the Management, the Managing Director is responsible to the Board of Directors.
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2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงาน
และการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทแ ละมติคณะกรรมการ หรือก ฎหมายแรงงาน หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กิจการเกีย่ วกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผจู้ ัดการ และกรรมการผมู้ อี ำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการ
แทนและผูกพันบ ริษัทได้ในขอบเขตแห่งอ ำนาจหน้าทีท่ ี่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม อาจมีความขัดแ ย้ง มีส่วนได้เสีย หรือม ีความขัดแย้งท างผลประโยชน์ก ับบริษัทจะกระทำได้ต่อเมื่อได้
รับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด ้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุมตั ริ ายการทเี่ กินวงเงินท คี่ ณะกรรมการบริษทั ก ำหนด จะตอ้ งเสนอตอ่ ท ปี่ ระชุมค ณะกรรมการบริษทั
เพื่อพ ิจารณาและอนุมัติรายการดังก ล่าวตามข้อบังคับข องบริษัท หรือกฎหมายทเี่กี่ยวข้องกำหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือล ูกจ้างพ้นสภาพ
รวมถึงการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งค ณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับ
กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย
6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ  วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ ฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งแ ละ
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งทใี่ช้อยูแ่ ล้วในขณะนี้ และจะมีขึ้นใน
อนาคต ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมและมีคุณธรรม จะต้องใช้ค วามรู้ความสามารถ และความระมัดระวังในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเต็มท ี่
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. นายสมพล
ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธ     เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่อง     อาสิงส มานันท์
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีหน้าท่ี ความรบั ผ ดิ ชอบ และรายงานตอ่ ค ณะกรรมการบริษทั ดังต อ่ ไปน้ี
1. สอบทานให้บริษัทมรีายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริษทั มีระบบการควบคุมภ ายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอ ิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นช อบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าห น่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทรี่ับผิดช อบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บ ริษทั ป ฎิบตั ติ ามกฏหมายวา่ ด ว้ ยหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธ ุรกิจของบริษัท
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2. Setting conditions of service for staff/employees as well as instituting orders and regulations
concerning day-to-day management of the Company in line with corporate rules, Board resolutions, the
labour law and other applicable laws.
3. On business/activities relating to external parties, the Managing Director and the signatory
Directors are authorized to act on behalf of and bind upon the Company within the scope of the
delegated authority specified under paragraph 1 above. However, any such transactions where the
Managing Director or the authorized Director(s) is an interested party or constitutes a conflict of interest
with the Company, can only be carried out upon approval and resolution of a Board meeting attended by
Independent Directors.  In this respect, the Managing Director and the signatory Directors may designate
any person to undertake a particular task or transaction on their behalf.
4. Ensuring that any transactions over his authorized limit must be submitted to the consideration
and approval of the meeting of the Board according to the Company’s Articles of Association or other
applicable laws.
5. Employing, appointing, promoting, terminating staff and employees, assigning them to posts as
well as increasing their salaries, and taking disciplinary measures against them where appropriate.   These
do not include, however, any staff members or employees where established rules specifically mandate
that employment, appointment, assignment of post and taking of disciplinary action in respect of such staff
are under the authority of the Board of Directors.
6. Managing the operations in accordance with the statutory rules and provisions, i.e. the Civil
and Commercial Code, the laws governing non-life insurance business, the Non-Life Insurance Act, the
Public Limited Companies Act and other applicable laws in force currently or in the future.  In addition to
integrity and fairness, the Managing Director is required to discharge his duties with the best of his ability
and prudence in achieving the Company’s established objectives.
Audit Committee
The Audit Committee is composed of :
Name
1. Mr. Sompol     Chaiyachow
2. Mr. Vorayuth   Charoenloet
3. Mrs. Poodpong  Arsingsamanunta

Position
Chairman of the Audit Committee  
Member of the Audit Committee
Member of the Audit Committee

Authority and Responsibilities of the Audit Committee
The Audit Committee of the Company is responsible to the Board of Directors in discharging the
following duties:
1. To review and ensure the adequacy and objectivity of the Company’s financial reporting;
2. To review and ensure the appropriateness and effectiveness of the Company’s systems of
internal control and internal audit;  and to assess the independence of the internal audit function as well
as recommending the appointment, transfer or termination of the head of internal audit or the head of
any unit/department responsible for internal audit;
3. To review compliance by the Company with the Securities and Exchange Acts, regulations of
the Stock Exchange of Thailand and any other applicable laws;
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต งั้ บ คุ คลซงึ่ ม คี วามเป็นอ สิ ระเพือ่ ท ำหน้าทีเ่ ป็นผ สู้ อบบญั ชีข องบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังก ล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมก ับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด ้วย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทเี่ กีย่ วโยงกนั ห รือรายการทอี่ าจมคี วามขดั แ ย้งท างผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นป ระโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปขี องบริษทั ซึง่ รายงานดงั ก ล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท ี่เชื่อถ ือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับค วามเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการทอี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่ มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าทีต่ ามกฏบัตร
(Charter)
ซ. รายการอนื่ ท เี่ ห็นว า่ ผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละผลู้ งทุนท วั่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้าทีแ่ ละความรบั ผ ดิ ช อบทไี่ ด้
รับม อบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฎิบตั กิ ารอน่ื ใด ตามทค่ี ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 3 ปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้     
กรรมการอิสระ
บริษทั ก ำหนดองค์ป ระกอบคณะกรรมการบริษทั ให้ป ระกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระอย่างนอ้ ย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผ ู้ถือห ุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะ
มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตบริษัท
มหาชนจำกัด และกฎหมายวา่ ด ว้ ยหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงป ระกาศข้อบ งั คับ และ /หรือระเบียบทเี่ กีย่ วข้อง
โดยกรรมการอสิ ระจะมคี ณุ วุฒกิ ารศกึ ษา ความเชีย่ วชาญเฉพาะดา้ น ประสบการณ์ก ารทำงานและความเหมาะสมอนื่ ๆ
ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท ิศทางการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงก ารบริหารจดั การองค์กรให้ม กี ารกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ี เพือ่ น ำเสนอตอ่ ท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ เพือ่ พ จิ ารณาแต่งต งั้
เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามา
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออ ยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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4. To consider and recommend the appointment of independent external auditors as well as
the fixing of their remuneration;  and to meet with the external auditors at least once a year, without the
participation of the management team;
5. To ensure compliance of related-party-transaction disclosures and conflict-of-interest disclosures
with the law and the Stock Exchange’s regulations in providing assurance that all transactions are justified
and conducted in the best interests of the Company;
6. To report, in the Company’s annual report, the activities of the Audit Committee during the year;  
the report is to be signed off by the Committee Chairman and should include the following information as
a minimum:
a) Opinion on the sufficiency, objectivity and credibility of the Company’s financial reports;
b) Opinion on the adequacy of the Company’s internal control systems;
c) Opinion on compliance with the Securities and Exchange Acts, Stock Exchange’s
regulations and any other relevant laws;
d) Comments on the suitability of the auditors;
e) Opinion about transactions of potential conflict of interest;
f) Number of meetings held by the Audit Committee and attendance by each Committee
member at such meetings;
g) Overall opinion on the Audit Committee’s performance in accordance with the Committee
Charter;
h) Other information considered to be useful to shareholders and general investors which falls
within the scope of the Committee’s responsibilities delegated by the Board.
7. Perform any other tasks assigned by the Board and agreed by the Committee.
Term of appointment of the Audit Committee                                 
    - Audit Committee Chairman :  3 years
- Audit Committee Member :  3 years
All Directors are eligible for re-election at the end of their appointment.
Independent Directors
The Company’s Articles of Association stipulate that at least three directors or one-third of Board
membership shall be independent, and that an independent director is appointed to the Board by the
Board of Directors or by the general meeting (as the case may be).
Based on the company director selection standards, the criteria for selecting an independent
director shall take into account the qualifications and disqualifications of directors prescribed by the Public
Limited Companies Act, securities and exchange laws and other applicable regulations.  An independent
director is a director who:  is professionally qualified, specialized and experienced; and can exercise
independent judgement on the direction of business operations in ensuring the organization’s good
governance and improved management practices.  Any nominated person who meets all such requirements
shall be proposed to the shareholders’ meeting for appointment as company director.  If an independent
director stops being a director before completing the term of appointment, the Board of Directors may
appoint a replacement member who meets the above requirements to fill the vacancy.  A director who
is appointed in this way shall serve the remaining term of office of the vacant directorship.    
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

49

รายงานประจำปี 2555

คณะกรรมการบริษัทได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ทเี่กี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย                                                            
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทไี่ด้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มี
อำนาจควบคุมบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือข องผู้มีอำนาจควบคุมข องบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งต ั้ง
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มคี วามสมั พันธ์ท างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกั ษณะทเี่ ป็นบ ดิ ามารดา คูส่ มรส
พีน่ อ้ ง และบตุ ร รวมทงั้ ค สู่ มรสของบตุ ร ของกรรมการรายอนื่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื ห นุ้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบ คุ คลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผมู้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก ับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผ ู้มีอำนาจควบคุมข องบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นห รือเคยเป็นผู้ถือห ุ้นทมี่ ีนัย หรือผ ู้มีอำนาจควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ ือห ุ้นทีม่ ีนัย
(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ทเี่กี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งม ีผู้สอบบัญชีข องบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผ ู้มีอำนาจควบคุมข อง
บริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นก รรมการอิสระไม่น ้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท ี่ปรึกษากฎหมายหรือท ี่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นทีม่ ีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บ ริการทางวิชาชีพนั้นด ้วย ทั้งในปัจจุบันแ ละก่อนได้รับการแต่งต ั้ง
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นต ัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผ ู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกจิ การทมี่ สี ภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันท มี่ นี ยั ก บั ก จิ การของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ ส ว่ น
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทไี่ด้รับเงินเดือนประจำหรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับก ิจการของบริษัท
9. ไม่มลี กั ษณะอน่ื ใดทท่ี ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิ ระเกีย่ วกบั การดำเนินงานของบริษทั                                          
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
บริษัท มีข อบเขตและภาระหน้าที่ดังต ่อไปนี้
- แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผบู้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนให้ก ับตลาดหลักทรัพย์และกลต.
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต ่อไปนี้
ทะเบียนกรรมการ
หนังสือน ดั ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปขี องบริษทั
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The Board of Directors has established the qualifications for an independent director as follows.
1. Not holding more than 1.0% of the total number of voting shares of the Company or its major
shareholder(s) or controlling party(ies).  The number of shares held shall include those owned by any person
related to such independent director.
2. Not being an executive director, employee, staff member or advisor receiving regular
compensation from, or a controlling person of the Company or its major shareholder(s) or controlling
party(ies), either currently or within at least the last two years.
3. Not being a relation, either by blood or by law, of any director, executive, major shareholder,
controlling party or any person being nominated as director, executive or controlling party of the Company.  
A relation shall include father, mother, spouse, sibling and child including son- or daughter-in-law.
4. Not having any business relationship with the Company or its major shareholder(s) or controlling
party(ies) in such a way that may interfere with the exercise of his/her judgment, and not being a substantial
shareholder or a controlling person of any person/party that has business relationship with the Company or
its major shareholder(s) or controlling party(ies), either currently or within at least the last two years;
5. Not being an auditor of the Company or its major shareholder(s) or controlling party(ies), and
not being a substantial shareholder (owning more than 10% of the total number of voting shares, including
those owned by any related person), a controlling party or a partner of an audit firm providing external
audit services to the Company or its major shareholder(s) or controlling party(ies), either currently or within
at least the last two years;
6. Not being a provider of any professional services, including legal or financial advice, which
receives payments exceeding two million baht per year from the Company or its  major shareholder(s)
or controlling party(ies), and not being a substantial shareholder, a controlling party or a partner of such
professional service provider, either currently or within at least the last two years;
7. Not being a director who has been appointed to represent any director of the Company or its
major shareholder(s) or any shareholder related to the major shareholder of the Company;
8. Not engaging in any business of the same nature as or in significant competition with the
business of the Company, nor being a substantial partner, executive director, employee, staff member,
advisor/consultant who receives regular compensation from or hold more than one percent of the voting
shares of a company engaging in any business of the same nature as or in significant competition with
that of the Company;
9. Not having any characteristics which could compromise the exercise of his/her independent
judgment on the Company’s operations.
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 (SEC);
- Preparing and maintaining the following documents:
Register of Directors
Notices and minutes of Board meetings, and annual reports of the Company
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผถู้ ือหุ้น
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความขัดแ ย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนด
นโยบาย ขั้นตอน การอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแล
ไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท ี่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิ
ให้ก รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานทไี่ ด้รบั ท ราบขอ้ มูลภ ายในเปิดเผยขอ้ มูลภ ายในแก่บ คุ คลภายนอกหรือบ คุ คลผไู้ ม่มี
หน้าทีเ่กี่ยวข้อง ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต ่อสาธารณะชน ทั้งนีเ้พื่อเป็นการป้องกันม ิให้นำข้อมูลภ ายในไปใช้ในทาง
มิชอบ
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวั แทนของผถู้ อื ห นุ้ มีหน้าท กี่ ำกับด แู ลการบริหารจดั การงานของบริษทั แ ละปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์แ ละขอ้ บ งั คับข องบริษทั ตลอดจนมติท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ด้วยความซอื่ สัตย์ส จุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผถู้ ือหุ้น โดยคำนึงถึงผ ู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย รวมถึงเป็นผู้ให้ค วามเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือห ุ้น
บริษัท ได้กำหนดโครงสร้างการจัดการโดยการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละอียดหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษทั ได้ด ำเนินธ รุ กิจอ ย่างถกู ต อ้ งตามกฎหมายและมจี ริยธรรมทดี่ ี ยึดม นั่ ในความรบั ผ ดิ ช อบตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกก ลุ่ม และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมคี ุณธรรม เพื่อความมั่นคงและชื่อเสียงทดี่ ีของบริษัทในระยะยาว และบริษัท
ยังได้ก ำหนดระเบียบวินัยให้พ นักงานของบริษัทท ุกค นปฏิบัตติ ามเพื่อย ึดถือเป็นแ นวทางในการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามภารกิจ
ของบริษัทด ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม                                      
การถ่วงดุลข องกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมจี ำนวน  8  ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     3  ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2  ท่าน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ
การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
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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.
Conflict of Interests
The Board of Directors exercises careful control over transactions of possible conflict of interests by
setting down approval policy and procedures for related party transactions.  The Board has also instituted
policy and rules to prevent the use of inside information for personal gain by management members and
related parties.
All Directors and executives of the Company, including their spouses and children under legal age,
are required, pursuant to Section 59 of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535, to declare their holdings
in the Company or any changes to their holdings to the Office of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand within three days of the date of acquisition, selling or transfer of such
holdings.  The Company’s directors, executives and units/departments are forbidden from disclosing any
information which has not yet been made public to outside party(ies) or unauthorized person(s) to prevent
misuse of inside information.
Leadership and Vision
As representative of the shareholders, the Board of Directors is responsible for overseeing the overall
management of the Company and for performing its duties in accordance with the law, the objectives
and Articles of Association of the Company as well as the shareholders’ resolutions.  The Board discharges
its responsibilities with honesty and prudence in protecting the interests and rights of all shareholders and
stakeholders.  It is also the duty of the Board to determine and endorse the Company’s vision, strategies,
goals, business and financial plans and to ensure that the agreed plans are effectively and efficiently
implemented by the Management in delivering maximum benefit to the Company and the shareholders.
Within the management structure of the Company, there is a clear separation of roles and
duties between the Board of Directors and the management team.  Their authority and responsibilities are
described in the Management Structure section.
Business Ethics
Observing the law and ethical standards in all aspects of operations, the Company is committed
to its responsibility towards every group of stakeholders and to conducting business with integrity so as to
promote long-term stability and reputation.  We have also adopted a code of conduct as guidelines for
all employees in their honest fulfilment of duties along the corporate mission.                                                                           
Balance of Power through Non-Executive Directors                                                      
The Board of Directors of the Company comprises eight members as follows:
- 3 executive directors;
- 2  non-executive directors;
- 3  independent directors serving on the Audit Committee and constituting 37.50% 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.                                        
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารดังนี้
- ค่าต อบแทนกรรมการ ได้ม กี ารกำหนดคา่ ต อบแทนทเี่ หมาะสมไว้อ ย่างชดั เจน โปร่งใส และได้รบั อ นุมตั จิ าก
ที่ประชุมผู้ถือห ุ้นแล้ว
- ค่าต อบแทนผบู้ ริหาร จะเป็นไปตามหลักก ารทคี่ ณะกรรมการกำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกบั ผลการดำเนินงานของ
บริษัท และผลงานบริหารของแต่ละท่าน
ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แ ก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
ชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
75,000
2. นายสมพล ไชยเชาวน์      
ประธานกรรมการตรวจสอบ
74,400
                             
กรรมการอิสระ
56,500             
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการตรวจสอบ
56,500
                     
กรรมการอิสระ
56,500             
4. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
45,000
             
กรรมการอิสระ
41,500                                               
5. นายยงยุทธ จรัญวาศน์   
กรรมการ  (ลาออก 30.8.2555)
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการบริหาร
56,500
7. นายกิตติพงศ์ จรัญว าศน์       กรรมการ
41,500
8. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการ และ
เลขานุการคณะกรรมการ
56,500
รวม
		
559,900
การประชุมค ณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ซึ่งกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญป ระชุมห รือ
เอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอ ย่างน้อย 7 วัน และในการประชุมค ณะ
กรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งข องจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2555 กรรมการมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็น
ลายลกั ษณ์อ กั ษรจดั เก็บรายงานการประชุมท ผี่ า่ นการรบั รองจากคณะกรรมการ พร้อมให้ค ณะกรรมการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดของแต่ละท่าน
ดังนี้
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Remuneration of Directors and Executives
The Company sets appropriate remuneration for all Directors and Executive Officers as follows:
- Directors’ remuneration:  Appropriate remuneration is transparently determined and has

- Executives’ remuneration is in accordance with the criteria set by the Board which take
account of the Company’s operating results and the performance of the individual members.
Details of remuneration for Directors and Executives in 2012 are set out below.
Name of Director
Position
Meeting Director’s
		
allowance
fees
1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya    Chairman
75,000
2. Mr. Sompol Chaiyachow
Audit Committee Chairman
74,400
and Independent Director
56,500
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Audit Committee Member
56,500
and Independent Director
56,500
4. Mr. Vorayuth Charoenloet
Audit Committee Member
45,000
and Independent Director
41,500
5. Mr. Yongyudh Charanvas
Director (resigned effective
from 30.8.2012)
6. Mr. Pon Titipanichayangoon
Executive Director
56,500
7. Mr. Kittipong  Charanvas
Director
41,500
8. Mr. Sukich Charanvas
Managing Director
56,500
and Secretary to the Board
Total
559,900             

Board of Directors’ Meetings
A meeting of the Board is held by the Company once every quarter as a minimum. A notice of
meeting along with supporting documents giving sufficient information for consideration is sent to all Directors at least seven days in advance.  Every Board meeting must be attended by not less than half of the
total number of Directors.
In 2012 a total of five Board meetings were held.  The minutes of each meeting which have been
adopted by the Board are kept for future scrutiny by Board members and parties concerned.  Details of
each Director’s attendance at the meetings are given below.

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
เข้าประชุม / ครั้ง
			
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
5/5
2. นายสมพล ไชยเชาวน์      
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4                              
กรรมการอิสระ
5/5             
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการตรวจสอบ
4/4
                     
กรรมการอิสระ
5/5            
4. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3/4
             
กรรมการอิสระ
4/5                                             
5. นายยงยุทธ จรัญว าศน์   
กรรมการ
-/5
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการบริหาร
5/5
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์       กรรมการ
4/5
8. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการ และ
เลขานุการคณะกรรมการ
5/5
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณา
ด้านการลงทุน เพือ่ ชว่ ยพจิ ารณากลัน่ กรองงานดา้ นตา่ งๆ ตามหน้าที่ความรบั ผดิ ชอบทบี่ ริษทั ได้กำหนดไว้ โดยสามารถ
ดูรายละเอียดใน “หมวดความรับผิดช อบของคณะกรรมการ”
บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่ม ีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยใช้
ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการพิจารณากำหนด
ก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย                                       
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน และบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ควบคุมตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัทให้
เป็นไปในทางที่ถูกต้องและชอบธรรม
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ในดา้ นการสง่ เสริมพ ฒั นาความรใู้ ห้แ ก่ค ณะกรรมการและผบู้ ริหารของบริษทั คณะกรรมการและผบู้ ริหารได้ให้
ความสำคัญต อ่ ก ารเข้ารว่ มสมั มนา/อบรมหลักสูตรทเี่ ป็นป ระโยชน์ต อ่ ก ารปฏิบตั กิ ารหน้าทีต่ า่ งๆ หรือเข้ารว่ มกจิ การเพือ่ 
การเพิม่ พูนค วามรตู้ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกบั บ ทบาทหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั ม อบหมาย กรรมการบริษทั ได้ผ า่ นการฝกึ อ บรมหลักสูตรการ
เป็นก รรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Directors Certificaion Program
(DCP) หลักสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP)
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Name of Director
Position
Attendance / Total no. of meetings
			
Board meetings Audit Committee meetings
1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman
5/5
2. Mr. Sompol Chaiyachow
Audit Committee Chairman
4/4
and Independent Director 5/5
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Audit Committee Member
4/4
and Independent Director 5/5
4. Mr. Vorayuth Charoenloet
Audit Committee Member
3/4
and Independent Director 4/5
5. Mr. Yongyudh Charanvas
Director
-/5
6. Mr. Pon Titipanichayangoon
Executive Director
5/5
7. Mr. Kittipong  Charanvas
Director
4/5
8. Mr. Sukich Charanvas
Managing Director
and Secretary to the Board 5/5    
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 าBoard Responsibilitiesำ Section.
At present, the Company has not set up a remuneration committee.  However, a process is in place
for determining remuneration based on practices of industry peers as well as the Company’s financial results
before recommendation is made to the Board for final consideration and endorsement.
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 our Directors and Executive Officers place significance on training and development by
attending seminars and training courses beneficial to the performance of their duties, or participating
in the activities which allow them to gain knowledge relevant to their assigned roles.  Members of the
Board have received directorship training from the Thai Institute of Directors (IOD) including the Director
Certification Program (DCP) and the Director Accreditation Program (DAP).
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555
ในปี 2555 บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 30.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมี
ผลขาดทุน 38.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 179.30 เนื่องจากบริษัทข าดทุนจ ากการรับประกันภ ัย 38.38 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 43.99 และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 101.54 ล้านบาท ลดลง 8.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.56
ซึ่งรายได้ของบริษัทมี 2 ส่วนคือ
1. รายได้จากการรับประกันภัย บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 160.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554
จำนวน 5.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 และได้จ่ายเบี้ยประกันภ ัยต ่อรวม 55.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.81 ของ
เบี้ยประกันภ ัยรวม ส่วนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เอง จำนวน 104.51 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยป ระกันอ ัคคีภัย จำนวน
29.77 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 66.89 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 0.39 ล้านบาท เบี้ยประกันภัย
อุบัติเหตุส ่วนบุคคล 0.47 ล้านบาท และเบี้ยประกันภ ัยทางทะเลและลอจิสติกส์ จำนวน 6.99 ล้านบาท ตามลำดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
จำนวน 71.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.66 หรือจำนวน 35.07 ล้านบาท ส่วนในปี 2554 มี 36.28 ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2555 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 10.85 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งม ีอัตราร้อยละ 5.39 การเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวเนื่องจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ จำนวน 50.81 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มข ึ้นจากปี 2554 จำนวน 40.84 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 409.64
ในส่วนรายจ่าย มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภทคือ
ก. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย จำนวน 151.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 48.49 ล้านบาท
คิดเป็นรอ้ ยละ 24.30 ซึง่ ในปปี จั จุบนั บริษทั ม คี า่ ส นิ ไหมทดแทนทเี่ กิดข นึ้ ในระหว่างปจี ากการดำเนินงานปกติ เป็นจ ำนวน
30.45 ล้านบาท และจากอุทกภัย 29.13 ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 58.67 ของเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 94.95 อันเป็นผลมาจากค่า
สินไหมจากอุทกภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554
ข. ในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ในปี 2555 มีจำนวน 53.61 ล้านบาท เพิ่มข ึ้น 1.76 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.39 จากปี 2554 ค่าใช้จ่ายทมี่ ีสัดส่วนสูงได้แก่ ค่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับพ นักงาน และค่าใช้จ ่ายในการ
ดำเนินงานอื่นโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศสำหรับบริการตัวแทนนายหน้าแ ละลูกค้าในอนาคต
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ทั้งส ิ้น 855.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ ากปี 2554 จำนวน 30.76
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.73 โดยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งป ระกอบด้วยพันธบัตร หุ้นส ามัญ หุ้นก ู้ หน่วยลงทุน และ
ตั๋วแลกเงินจำนวน 651.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 32.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ซึ่งบันทึกเป็น
มูลค่ายุติธรรม และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นแ ล้ว จำนวน 79.63
ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2555 จำนวน 24.37 ล้านบาท เพิ่มข ึ้นจากปี 2554 จำนวน
15.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 172.29 เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ในปี 2555 ดัชนีต ลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เงินปันผลรับจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง
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DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL POSITION
AND OPERATING RESULTS
Operating Results for 2012
In 2012 the Company posted an after-tax profit of 30.16 million baht, an 179.30% increase by
comparison with a net loss of 38.04 million baht in 2011.  This was due to an underwriting loss of 38.38
million baht, a year-on-year drop of 43.99%, and earned premiums which were down by 8.30 million baht
or 7.56% to 101.54 million baht.  The Company’s revenue for the year was made up of the following two
components:                                
1. Underwriting income:   Gross premiums written during the year totalled 160.32 million baht,
down from 2011 by 5.31 million baht or 3.21%.  Premiums ceded were 55.81 million baht and accounted for
34.81% of gross premiums.  Net premiums written, which amounted to 104.51 million baht, consisted of fire
premiums 29.77 million baht, automobile premiums 66.89 million baht, miscellaneous premiums 0.39 million
baht, personal accident premiums 0.47 million baht, and marine and logistics premiums 6.99 million baht.          
2. Investment Income, comprising interests, dividends and gain on investments in securities,
amounted to 71.35 million baht, a rise of 35.07 million baht or 96.66% compared to 36.28 million baht in
the previous year.  Return on investment for 2012 went up to 10.85% from 5.39% in 2011, as a result of gain
from sale of securities which rose by 40.84 million baht or 409.64% to 50.81 million baht.
Expenditure was of two main categories as follows:
(a) Underwriting expenses amounted to 151.07 million baht, a year-on-year decrease of 48.49
million baht or 24.30%.  Insurance claims during the year from normal operations amounted to 30.45
million baht and claims from flooding totalled 29.13 million baht.  The ratio of loss to earned premiums was
58.67%, down from the 2011 ratio of 94.95% which was due chiefly to the substantial volume of flood claims
during the last quarter of 2011.
(b) Operating expenses for fiscal 2012 came to 53.61 million baht, an increase of 1.76 million baht
or 3.39% from 2011.  The highest expenditure items were staff costs and other operating expenses.  The
spending was largely on IT investment to accommodate future provision of services to customers, agents
and brokers.
Financial Position
Assets
As at 31 December 2012, the Company had total assets of 855.71 million baht, a year-on-year
increase of 30.76 million baht or 3.73%.  Investments in securities, comprising bonds, ordinary shares,
debentures and unit trusts, totalled 651.93 million baht, up from 2011 by 32.11 million baht or 5.18%.  All
securities were carried at fair value, with revaluation surplus on investments of 79.63 million baht duly
recorded under shareholders’ equity.  The Company’s cash and bank deposits for 2012 rose by 15.42 million
baht or 172.29% to 24.37 million baht as a result of the gain in the stock index during 2012 and the rise in
interest rates, despite declining dividends earned from equity investments.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ลูกหนี้
ปี 2555 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ที่ 38 วัน โดยมีนโยบายในการเร่งรัดติดตาม
เบีย้ ประกันภยั ทเ่ี คร่งครัดและรดั กุมมากขน้ึ บริษทั ได้ตง้ั คา่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสญู จำนวน 1.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณ
จำนวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่ง
คาดว่าเพียงพอ
สภาพคล่อง
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นบ วกมาโดยตลอด ซึ่งเงินสดสุทธิ
ที่ได้ม าจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวนลดลงจากปี 2554 จำนวน 38.00 ล้านบาท ในขณะทบี่ ริษทมีเงินสดสุทธิทไี่ด้
มาจากกิจกรรมลงทุนในปี 2555 จำนวน 51.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 41.09 ล้านบาท และมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 24.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ ากปกี ่อนซึ่งมีจำนวน 8.95
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.42 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.94 เท่า เพิ่มขึ้นจ ากปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 2.50 เท่า
ซึ่งทรัพย์สินห มุนเวียนที่มีอยู่สามารถนำไปชำระหนีส้ ินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทมีจำนวน 268.47 ล้านบาท ลดลง 33.57 ล้านบาท จากปกี ่อนซึ่งมหี นี้สินรวม 302.04 ล้านบาท
และในปัจจุบัน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.46 เท่า ลดลงจากปี 2554 ซึ่งม ีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส ่วน
ของผู้ถือหุ้น 0.58 เท่า จะเห็นได้ว่า หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
 รายได้ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย สำรองค่าสินไหมทดแทนทเี่กิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ม ีการรายงานให้บ ริษัททราบ เงินถือ
ไว้จากการประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต ่อ เป็นต้น ซึ่งเป็นห นี้สินทเี่กิดขึ้นจ ากการดำเนินงาน มิได้
มาจากการกู้ยืมเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั ม สี ว่ นของผถู้ อื ห นุ้ จำนวนทงั้ ส นิ้ 587.24 ล้านบาท เพิม่ ข นึ้ 64.34 ล้านบาทจากปี 2554 เนือ่ งจากมกี ำไรสุทธิ
จำนวน 30.16 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนเกินทุนจ ากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินล งทุนเพิ่มขึ้น 34.17 ล้านบาท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั จ า่ ยคา่ ต อบแทนการสอบบญั ชีให้แ ก่ บริษทั สอบบญั ชี ธรรมนติ ิ จำกัด ในรอบปบี ญั ชี 2555 มีจ ำนวน
เงินรวม 360,000.00 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non – audit fee)
บริษทั จ า่ ยคา่ ต อบแทนอนื่ ซึง่ ได้แก่ ค่าส อบทานระบบการควบคุมภ ายในดา้ นการลงทุน ในรอบปบี ญั ชี 2555
มีจำนวนเงินรวม 60,000.00 บาท และค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนต ามระดับความเสี่ยง (RBC) จำนวน
120,000.00 บาท และค่ารับรองแบบงบดุลและงบกำไรขาดทุนเพื่อประกาศ 10,000.00 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
ในปี 2554 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ทำให้ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 มีผลขาดทุน 38.04
ล้านบาท ที่ประชุมสามัญประจำปีผถู้ ือหุ้น ณ วันท ี่ 25 เมษายน 2555 มีม ติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 89.54   
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Accounts Receivable
The average collection period for premiums due for 2012 was 38 days, as a result of the
Company’s continued policy to exercise more rigorous credit control.  At year end, an allowance for
doubtful accounts was made for 1.72 million baht, which was based on past collection experience and
regarded as adequate.
   
Liquidity
Over the past two years, the Company’s operations have always generated positive cash flow.  
Net cash provided by core activities in 2012 dropped year on year by 38.00 million baht, while net cash
from investment activities during 2012 was 51.91 million baht, an increase of 41.09 million baht over 2011.  
Cash and cash equivalents as at 31 December 2012 added up to 24.37 million baht, an increase of 15.42
million baht from the 2011 total of 8.95 million baht.
The liquidity ratio as at 31 December 2012 was 2.94 times, up from the 2011 ratio of 2.50 times.  
Current assets available were sufficient to cover current liabilities.
Liabilities
Total liabilities at year end amounted to 268.47 million baht, down by 33.57 million baht from the
2011 total of 302.04 million baht.  Debt-to-equity ratio went down year on year from 0.58 times to 0.46 times.  
The majority of the Company’s liabilities were composed of unearned premium reserve, outstanding claims,
provision for incurred but not reported (IBNR) claims, amounts withheld on reinsurance treaties 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 587.24 million baht, an increase of 64.34 million baht over
2011.  This was the result of a net profit of 30.16 million baht and an increase in revaluation surplus on
investments of 34.17 million baht.
Auditors’ Fees
1. Audit fees
A total of 360,000.00 baht was paid, as audit fees for the 2012 accounting year, to the
Company’s auditors, Dharmniti Auditing Company Limited.
2. Non-audit fees
In fiscal 2012, the Company also paid non-audit fees comprising:  60,000.00 baht as fees for
reviewing the investment component of its internal control system; 120,000 baht as fees for reviewing
risk-based capital (RBC) report(s); and 10,000 baht as fees for certification of the published balance sheet
and statement of income.
Dividend Policy
It is the policy of the Company to distribute not less than 60% of its net profit to shareholders as
dividends.  In 2011, the severe flooding in Thailand impacted upon the Company’s performance, causing
a net loss of 38.04 million baht.  The Annual General Meeting of the Shareholders held on 25 April 2012
passed a resolution, by a majority vote of 89.54%, to approve the omission of dividend on 2011 results.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายการระหวางกัน
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินกับผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามปกติธ ุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยตระหนัก
ถึงผลประโยชน์สูงสุดท ี่บริษัทพึงจ ะได้รับ จึงพิจารณารายการทเี่กี่ยวโยงกันด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส
โดยเสนอขออนุมัติในหลักการต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำ
ธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทมี่ ีความเกี่ยวข้องตามข้อก ำหนดของ  พรบ.
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เปิดเผยรายการสรุปอยู่ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข ้อที่ 5 สำหรับปสี ิ้นสุดว ัน
ที่ 31 ธันวาคม 2555 รายการระหว่างกันที่เกิดข ึ้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
กิจการที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
2555
2554
ดอกเบี้ยรับ
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
0.69
0.98
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
38.60
33.02
ทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับกับสถาบันการเงินทเี่กี่ยวโยงกันเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้า

ในอนาคตหากมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กำหนด
ไว้เกี่ยวกับรายการดังก ล่าว
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RELATED PARTY TRANSACTIONS
During the reporting year, the Company carried out business transactions with other companies,
which were related to it through shareholding, cross-holding or cross-directorship.  They consisted of
interest income earned from deposits with a major shareholder, and represent transactions of normal
business made under general trading terms in the best interests of the Company.  Fair, prudent and
transparent consideration is given to the conduct of such transactions.  Approval in principal is sought
in advance from the Board in respect of the regular terms of business between the Company and its
related entities including any directors, executives or persons considered related parties as defined by the
provisions of the Securities and Exchange Act.   All these conditions are disclosed in Note 5 to the Financial
Statements.  The Company’s related party transactions for the year ended 31 December 2012 can be
summarized below.
Unit : Million Baht
Transaction
Related Party
Nature of Relationship
2012
2011
Interest income
Thai Military Bank PCL
Major shareholder
0.69
0.98
Bank deposits
Thai Military Bank PCL
Major shareholder
38.60
33.02
The interest rates offered by the related financial institution were based on the market rates
applicable to general customers.
Any future transactions with directors, executives or related persons will be subject to scrutiny by
the Audit Committee, who will provide opinion as to the justification of the transactions for further approval
by the Board, in compliance with the relevant regulations of the Stock Exchange of Thailand.

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทป ระกอบด้วย
1. นายสมพล  ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธ  เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่อง  อาสิงส มานันท์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ระชุมส อบทานงบการเงินข องบริษทั ประจำปี 2555 ร่วมกบั ผ สู้ อบบญั ชีของบริษทั 
เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2555 นี้ดีกว่าปี 2554 มาก เพราะบริษัทมกี ำไรหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลแล้ว รวมทั้งสิ้น 30.16 ล้านบาท ซึ่งต่างจากปี 2554 ที่มีผลขาดทุน 38.04 ล้านบาท
บริษัทมีรายได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายได้จากการรับประกันภ ัย รวม 160.32 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ย
ประกันภัยต่อ 55.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.81 ของเบี้ยป ระกันภัยรวม และส่วนทบี่ ริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เอง 104.51
ล้านบาท ในจำนวนนี้มีสำรองเบี้ยประกันภ ัยที่ยังไม่ถ ือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีก 2.97 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 11.15 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้สุทธิ 112.69 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เป็นรายได้จากการลงทุน
ประกอบดว้ ยดอกเบีย้ เงินปันผลและกำไรจากการลงทุนในหลักท รัพย์ จำนวน 71.35 ล้านบาท เพิม่ ข นึ้ รอ้ ยละ 99.66 และ
อัตราผลตอบแทนในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 การเพิ่มขึ้นด ังกล่าวเป็นผลมาจากกำไรในการขายหลักทรัพย์ 50.81
ล้านบาท
บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยรวม 151.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 48.49 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าสินไหมจากการดำเนินงานปกติจำนวน 30.45 ล้านบาท และจากอุทกภัย 29.13 ล้านบาท อัตราการจ่าย
ค่าสินไหมรวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 58.67 ของเบี้ยประกันภ ัยทถี่ ือเป็นรายได้ มีค ่าใช้จ ่ายในการดำเนินงานรวม 53.61
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 27.02 ล้านบาท และค่าใช้จ ่ายในการรับประกันภัยอ ื่น 10.86 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน 36.73 ล้านบาท หักค่าใช้จ ่ายอื่นๆ และภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วบริษัทมีกำไรสุทธิ
30.16 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.03 บาท
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันท ั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผ ู้สอบบัญชีข อง
บริษัทฯ คือ บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยพิจารณาระเบียบวาระตามความเหมาะสมและว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้มีการรายงานผลต่อทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ในด้านการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ต ดิ ตามการดำเนินงานของบริษทั ในปี 2555 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายพบว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง
กฎหมายทเี่ กีย่ วข้อง โดยมกี ารเปิดเผยรายการระหว่างกนั อ ย่างเพียงพอ มีก ารจดั ท ำงบการเงินอ ย่างถกู ต อ้ งในสาระตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างเหมาะสม
อนึ่ง ระหว่างปี 2555 มีก รรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นายยงยุทธ จรัญวาศน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยที่ประชุมค ณะกรรมการบริษัทอนุมัตใิห้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่ว ันที่ 30 สิงหาคม
2555 เป็นต้นไป
 ￼
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
In 2012, the Audit Committee of the Company was composed of:
1. Mr. Sompol  Chaiyachow
Committee Chairman
2. Mr. Vorayuth  Charoenloet
Committee Member
3. Mrs. Poodpong  Arsingsamanunta
Committee Member
The Audit Committee, having met with the external auditors to review the Company’s financial
statements for 2012, concluded that annual results for 2012 improved significantly over 2011, as the
Company registered an after-tax profit of 30.16 million baht compared to a net loss of 38.04 million baht
in the previous year.
The Company’s revenue for 2012 consisted of two elements.  The first was gross premiums written
totalling 160.32 million baht, divided into premiums ceded 55.81 million baht - or 34.81% of gross premiums
- and net premiums written 104.51 million baht which included 2.97 million baht unearned premium reserve.  
After adding fee and commission income of 11.15 million baht, the underwriting income came to 112.69
million baht.  The second element was investment income comprising interests, dividends and gain on
investments in securities totalling 71.35 million baht, a year-on-year increase of 99.66%. Return on investment
for 2012 rose by 5.39%, as a result of gain from sale of securities 50.81 million baht.
The Company reported underwriting expenses of 151.07 million baht, down from 2011 by 48.49
million baht.  Insurance claims from normal operations totalled 30.45 million baht and claims from flooding
amounted to 29.13 million baht.  The ratio of incurred claims to earned premiums was 58.67%.  During the
year, operating expenses added up to 53.61 million baht, while commissions and brokerages totalled 27.02
million baht, and other underwriting expenses were 10.86 million baht.
After taking away contributions and corporate income tax from the operating profit of 36.73 million
baht, the Company posted a net profit of 30.16 million baht, with earnings per share of 5.03 baht.
Over the course of 2012, the Audit Committee held a total of four meetings in consultation with
the Company’s auditors, Dharmniti Auditing Company Limited.  The meetings considered and dealt with
matters as appropriate, including the Company’s compliance with securities and exchange laws and
adequate disclosure of information, as well as the Committee’s discharge of duties under the Audit
Committee Charter.  The Committee also reported to the meetings of the Board the results of its meetings
concerning reviews of annual and quarterly financial statements for fiscal 2012.
Furthermore, the Committee has kept under review the Company’s activities in 2012 which
fall under its remit.  In this regard, the Committee has found that through the year the Company
continued to comply with the Stock Exchange’s requirements and all applicable laws; that it made
adequate disclosure of related-party transactions and ensured all financial reports were objectively
prepared in accordance with generally accepted accounting principles; and that the external auditors
could properly exercise independence in the performance of their audit duties.
During 2012, one member of the Board, i.e. Mr. Yongyudh Charanvas resigned his
directorship from 30 August 2012.  The meeting of the Board of Directors approved the resignation as
effective from 30 August 2012.
(Sompol Chaiyachow)
Chairman of the Audit Committee
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ
้ ือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จรัญประกันภ
 ัย จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือห ุ้น และ
งบกระแสเงินสด สำหรับป ีสิ้นสุดว ันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปน โยบายการบัญชีท ี่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดช อบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ
งบการเงินทปี่ ราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจ ริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบในการแสดงความเห็นต อ่ งบการเงินด งั ก ล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถงึ วางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ค วามเชือ่ ม นั่ อ ย่างสมเหตุส มผลวา่ งบการเงินป ราศจากการแสดงขอ้ มูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและ
การนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภ ายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินค วามเหมาะสมของนโยบายการบญั ชีท ผี่ บู้ ริหารใช้แ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบญั ชีท จี่ ดั ท ำ
ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นข องข้าพเจ้า
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REPORT OF THE AUDITOR
To The Shareholders and Board of Directors of
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
I have audited the accompanying financial statements of CHARAN INSURANCE PUBLIC
COMPANY LIMITED, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2012,
and the statement of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity
and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting
policies and other explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with the Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I
conducted my audit in accordance with the Standards on Auditing. Those standards require that I comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my audit opinion.

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

67

รายงานประจำปี 2555

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 และผลการดำเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสว่ นของผถู้ อื ห นุ้ แ ละกระแสเงินสดสำหรับป สี นิ้ ส ดุ ว นั เดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ข้าพเจ้าขอให้
สังเกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข อ้ 35 ผลกระทบจากอทุ กภัยค รัง้ รา้ ยแรง กิจการประมาณอย่างดที สี่ ดุ ส ำหรับส ำรอง
ค่าส นิ ไหมทดแทน อย่างไรกต็ ามความไม่แ น่นอนสบื เนือ่ งของการใช้ข อ้ ส มมติข องฝ่ายบริหารในการประมาณการสำรอง
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจมีผลต่อสำรองค่าสินไหม และการได้รับผลจากการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน
ที่ถูกเรียกจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวและผลต่างอาจมี
สาระสำคัญ
เรื่องอื่นๆ
งบการเงินข องบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดว ันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มเีงื่อนไขตามรายงานลงวันท ี่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

(นายพจน์ อัศวสันติช ัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
บริษัท สอบบัญชีธ รรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันท ี่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
2013/200/0323
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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, 2012, and the results
of its operations and the changes in its shareholders’ equity and its cash flows for the year then ended in
accordance with the Financial Reporting Standards.
Emphasis of matter
Without qualifying my opinion to the financial statements for the year ended December 31, 2012,
I draw attention that as described in Note 35 to the financial statements, regarding the impact from the
severe flooding. Although the Company set aside loss reserves based on best estimates, there are inherent
uncertainties in the assumptions used by management in preparing the loss reserves, which could affect to
the loss reserve amounts and the result from the estimated amount of loss reserves claimed by the reinsured.
Actual results could significantly differ from the estimates.
Other
The financial statements of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED for the year ended
December 31, 2011, were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those
statements on February 29, 2012.

(Mr. Pojana  Asavasontichai)
Certified Public Accountant
Registration No. 4891
Dharmniti Auditing Company Limited
Bangkok, Thailand
February 27, 2013
2013/200/0323
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บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์

หมายเหตุ
6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ
เบี้ยป ระกันภัยค้างรับสุทธิ
7
สินทรัพย์จ ากการประกันภัยต่อสุทธิ
8
สินทรัพย์ล งทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		
เงินให้ก ู้ยืม
10
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
12
สินทรัพย์อ ื่น
13
รวมสินทรัพย์		

บาท

2555
24,366,109.82
1,465,252.53
18,811,807.94
93,139,064.72

2554
8,950,540.76
1,597,663.03
14,868,138.39
109,566,025.89

245,502,307.20
406,430,000.00
651,932,307.20
5,518,025.58
119,000.00
56,106,062.59
310,287.03
3,944,321.18
855,712,238.59

185,832,453.03
433,985,000.00
619,817,453.03
4,708,919.36
119,000.00
59,753,051.98
528,650.02
5,037,170.75
824,946,613.21

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าห นีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ
14
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองค่าสินไหมทดแทน
15
 และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำรองเบี้ยประกันภัย
16
รายได้รับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
18
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน		
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14,392,088.31

114,184.65
17,435,147.84

151,346,350.13

178,379,371.75

77,400,451.45
4,185,723.37
9,543,228.00
11,607,352.55
268,475,193.81

78,812,690.97
11,147,170.37
8,510,417.00
7,643,485.70
302,042,468.28
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011
ASSETS

ASSETS
Note
Cash and cash equivalents
6
Accrued investment income, net
Premium receivable, net
7
Reinsurance assets, net
8
Investments
Investments in securities
9
Available for sale investment securities
Held to maturity investment securities
Total investments in securities		
Loans
10
Properties foreclose, net
Property, plant and equipment, net
11
Intangible assets, net
12
Other assets
13
Total assets		

Baht

2012
24,366,109.82
1,465,252.53
18,811,807.94
93,139,064.72

2011
8,950,540.76
1,597,663.03
14,868,138.39
109,566,025.89

245,502,307.20
406,430,000.00
651,932,307.20
5,518,025.58
119,000.00
56,106,062.59
310,287.03
3,944,321.18
855,712,238.59

185,832,453.03
433,985,000.00
619,817,453.03
4,708,919.36
119,000.00
59,753,051.98
528,650.02
5,037,170.75
824,946,613.21

Liabilities and Shareholders’ Equity

Liabilities
Income tax payable
Reinsurance payables
14
Insurance contract liabilities
Loss reserves and
15
 outstanding claims
Premium reserve
16
Unearned revenue
Employee benefit obligations
18
Other liabilities
Total liabilities		

14,392,088.31

114,184.65
17,435,147.84

151,346,350.13

178,379,371.75

77,400,451.45
4,185,723.37
9,543,228.00
11,607,352.55
268,475,193.81

78,812,690.97
11,147,170.37
8,510,417.00
7,643,485.70
302,042,468.28
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บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือห ุ้น

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจ ดทะเบียน
หุ้นส ามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนทอี่ อกและชำระแล้ว
หุ้นส ามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
30
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
9
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

2555

2554

บาท

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

258,000,000.00

258,000,000.00

6,000,000.00
183,610,030.08

6,000,000.00
153,445,056.65

79,627,014.70

45,459,088.28

587,237,044.78
855,712,238.59

522,904,144.93
824,946,613.21

(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)
			
หมายเหตุป ระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011

Liabilities and Shareholders’ Equity (CONT.)
Shareholders’ equity

Note

Share capital
Authorized share capital
6,000,000 common shares at
Baht 10.00 par value
Issued and paid-up share capital
6,000,000 common shares at
Baht 10.00 par value
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated for legal reserve
30
Unappropriated
Other components of shareholders’ equity
Difference on investment revaluation
9
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity		

2012

2011

Baht

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

258,000,000.00

258,000,000.00

6,000,000.00
183,610,030.08

6,000,000.00
153,445,056.65

79,627,014.70
587,237,044.78
855,712,238.59

45,459,088.28
522,904,144.93
824,946,613.21

(Sign)....................................................................................................Director
           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)
			
Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

			
		
รายได้ 19
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าส ินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน - ดำเนินงานปกติ
ค่าส ินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน - อุทกภัย
ค่าจ ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ ื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้อื่น   
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
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หมายเหตุ

บาท

2555

2554

101,542,667.04
11,150,132.01
112,692,799.05

109,846,147.25
21,193,534.21
131,039,681.46

30,448,939.50

34,516,202.77

19

19, 20

29,126,924.80 69,783,668.79
27,024,678.51 30,392,270.21
10,863,518.95 13,017,195.34
53,609,920.47 51,854,848.36
151,073,982.23 199,564,185.47
(38,381,183.18) (68,524,504.01)
20,538,216.73 26,307,984.33
50,813,880.35
9,970,506.00
3,764,877.85
3,531,316.48
36,735,791.75 (28,714,697.20)
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

		
Revenues
Net premiums earned
Fee and commission income
Total revenues
Expenses
Underwriting expenses
Insurance claims and loss adjustment
expenses - normal operation
Insurance claims and loss adjustment
expenses  - flooding
Commission and brokerage expenses
Other underwriting expenses
Operating expenses
Total underwriting expenses
Profit (loss) from insurance
Net investment income
Gain (loss) on investment in securities
Other income
Profit (loss) from operations

Note
19

Baht
2012		2011
101,542,667.04 109,846,147.25
11,150,132.01 21,193,534.21
112,692,799.05 131,039,681.46

19
30,448,939.50

19, 20

  

34,516,202.77

29,126,924.80 69,783,668.79
27,024,678.51 30,392,270.21
10,863,518.95 13,017,195.34
53,609,920.47 51,854,848.36
151,073,982.23 199,564,185.47
(38,381,183.18) (68,524,504.01)
20,538,216.73 26,307,984.33
50,813,880.35
9,970,506.00
3,764,877.85
3,531,316.48
36,735,791.75 (28,714,697.20)
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บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

				
		

เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจป ระกันภัย

หมายเหตุ

2555

439,016.76

2554

บาท

536,763.96

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
365,847.30
466,826.74
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
5,026,423.03
4,165,297.91
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
30,904,504.66 (33,883,585.81)
ภาษีเงินได้
4.11
739,531.23
4,155,392.60
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
30,164,973.43 (38,038,978.41)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
34,167,926.42 (78,457,075.38)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
64,332,899.85 (116,496,053.79)
กำไรต่อหุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อห ุ้น)
5.03
(6.34)
							

							
(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)
			
หมายเหตุป ระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน ี้
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONT.)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

				
		
Baht
		
Note
2012		2011
Contribution to Office of Insurance Commission
439,016.76
536,763.96
Contribution to Non - life guarantee fund
365,847.30
466,826.74
Contribution to Road victims protection fund
5,026,423.03
4,165,297.91
Profit (loss) before income tax
30,904,504.66 (33,883,585.81)
Income tax expense
4.11
739,531.23
4,155,392.60
Net profit (loss) for the year
30,164,973.43 (38,038,978.41)
Total other comprehensive income
Fair value changes on available
for sale investments
34,167,926.42 (78,457,075.38)
Total comprehensive income (loss) for the year
64,332,899.85 (116,496,053.79)
Earnings per share
Basic earnings per share (Baht per share)
5.03
(6.34)
						

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

(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
                   (นายสกุ ิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)
			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน			
องค์ประกอบอื่นของ
รวม
และชำระแล้ว
มูลค่าหุ้น		 กำไรสะสม		
ส่วนของผู้ถือห ุ้น
			
ทุนสำรอง ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจากการ
			
ตามกฏหมาย		
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หมายเหตุ					
เงินลงทุน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 203,484,035.06 123,916,163.66 651,400,198.72
เงินปันผลจ่าย
29
-   
-   
-    (12,000,000.00)
-   
(12,000,000.00)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
-   
-   
-    (38,038,978.41) (78,457,075.38) (116,496,053.79)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 153,445,056.65 45,459,088.28 522,904,144.93
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
-   
-   
-   
30,164,973.43 34,167,926.42 64,332,899.85
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 183,610,030.08 79,627,014.70 587,237,044.78
								
							

				

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2555

Baht

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

Issued and Premium on			
Other components Total
paid-up
share capital		Retained Earnings of sharehoders’ equity
share capital		
Appropriated Unappropriated Difference on
Note			
for legal reserve		 nvestment revaluation
Balance as at January 1, 2011 as restated
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 203,484,035.06 123,916,163.66 651,400,198.72
Dividend paid
29
-   
-   
-    (12,000,000.00)
-   
(12,000,000.00)
Comprehensive income for the year
-   
-   
-    (38,038,978.41) (78,457,075.38) (116,496,053.79)
Balance as at December 31, 2011
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 153,445,056.65 45,459,088.28 522,904,144.93
Comprehensive income for the year
-   
-   
-   
30,164,973.43 34,167,926.42 64,332,899.85
Balance as at December 31, 2012
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 183,610,030.08 79,627,014.70 587,237,044.78		
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บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :
เบี้ยป ระกันภัยรับจากการรับประกันภ ัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต ่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
จากการรับประกันโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ ่ายในการดำเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดใช้ไป
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บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บาท

2555

2554

134,340,228.69
(54,617,231.92)
(59,583,497.05)
(3,391,556.04)

132,936,281.45
(46,971,545.32)
(34,160,802.53)
(2,668,564.79)

(13,480,069.23)
(10,863,518.95)
15,886,986.30
4,683,640.93
3,666,748.01
(52,284,558.06)
(853,715.88)
(36,496,543.20)

(5,770,424.59)
(13,017,195.34)
12,912,205.61
13,929,793.77
2,990,761.72
(53,661,136.88)
(5,017,468.03)
1,501,905.07

296,645,557.20
23,694,706.00
1,440,893.78
889,477.24
-   1,200,000.00
-   92,217,684.34
98,131.84
320,560.76
298,184,582.82 118,322,428.34
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

			
Cash flows from operating activities :
Direct premium written
Cash paid to reinsurance
Losses incurred from direct insurance
Loss adjustment expenses from direct insurance
Commissions and brokerages from direct insurance
Other underwriting expenses
Interest income
Dividend income
Other income
Operating expenses
Income tax paid
Net cash flows from (used in) operating activities
Cash flows from investing activities :
Cash flows from
Investments in securities
Loans
Assets foreclose
Deposits at financial institutions
Premises and equipment
Net cash flows from investing activities

Baht

2012

2011

134,340,228.69
(54,617,231.92)
(59,583,497.05)
(3,391,556.04)
(13,480,069.23)
(10,863,518.95)
15,886,986.30
4,683,640.93
3,666,748.01
(52,284,558.06)
(853,715.88)
(36,496,543.20)

132,936,281.45
(46,971,545.32)
(34,160,802.53)
(2,668,564.79)
(5,770,424.59)
(13,017,195.34)
12,912,205.61
13,929,793.77
2,990,761.72
(53,661,136.88)
(5,017,468.03)
1,501,905.07

296,645,557.20
23,694,706.00
1,440,893.78
889,477.24
-   1,200,000.00
-   92,217,684.34
98,131.84
320,560.76
298,184,582.82 118,322,428.34

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้ก ู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

บาท

2555
2554
(55,683,604.60) (105,941,000.00)
(2,250,000.00) (1,060,000.00)
(187,995,000.00)
-  
(343,865.96)
(504,975.49)
(246,272,470.56) (107,505,975.49)
51,912,112.26
10,816,452.85
-   (12,000,000.00)
-   (12,000,000.00)
15,415,569.06
318,357.92
8,950,540.76
8,632,182.84
24,366,109.82
8,950,540.76

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

			
Cash flows used in
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Premises and equipment
Net cash flows used in investing activities
Net cash flows from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities :
Dividend payment
Net cash flows from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at ended of the year

2012

2011

Baht

(55,683,604.60) (105,941,000.00)
(2,250,000.00) (1,060,000.00)
(187,995,000.00)
-  
(343,865.96)
(504,975.49)
(246,272,470.56) (107,505,975.49)
51,912,112.26
10,816,452.85
-   (12,000,000.00)
-   (12,000,000.00)
15,415,569.06
318,357.92
8,950,540.76
8,632,182.84
24,366,109.82
8,950,540.76

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1. ข้อมูลทั่วไป

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

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินน ไี้ ด้จ ดั ต งั้ ข นึ้ ต ามมาตรฐานการบญั ชีท กี่ ฎหมายกำหนดตามพระราชบญั ญัตวิ ชิ าชีพบ ญั ชี พ.ศ. 2547
โดยได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส ำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และการแสดงรายการได้
จัดทำขึ้นตามแบบของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภ ัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท ำและยื่นงบการเงินแ ละรายงานเกี่ยวกับผ ลการดำเนินงานของบริษัทป ระกันว ินาศภัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงินนไี้ด้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอ ย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉ บับภ าษาไทยเป็นงบการเงินฉ บับท บี่ ริษทั ใช้เป็นท างการตามกฎหมาย งบการเงินฉ บับภ าษาองั กฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉ บับภาษาไทยดังก ล่าว
3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทย
ี่ ังไม่มผ
ี ลบังคับใช้

เมื่อว ันที่ 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉ บับท ี่ 8 เรื่อง
ส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งมผี ลบังคับใช้สำหรับงบการเงินท ี่มีรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ริ่มในหรือห ลังวันที่ 1 มกราคม 2556
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข ้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นส าระสำคัญต่องบการเงิน
เมื่อนำมาถือปฎิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยป ระกันภ ัยรับ
เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยต่อและส่งคืนแล้วสำหรับกรมธรรม์ท มี่ ีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีทกี่ รมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้และ
ค า่ ใช้จ า่ ยทเี่ กีย่ วข้องเป็นรายการรบั ห รือจ า่ ยลว่ งหน้า โดยทยอยรบั รเู้ ป็นรายได้แ ละคา่ ใช้จ า่ ยตามอายุก ารให้ค วามคมุ้ ครอง
เป็นรายปี
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
1. GENERAL INFORMATION

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

The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards
prescribed by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E.2547
by complying with the financial reporting standards for Publicly Accountable Entities and presented
accordingly to the Instruction of the Notification of the Office of Insurance Commission regarding the
presentation of the financial statements of non-life insurance companies No. 2 B.E.2553 dated 27 May
2010.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise
disclosed in the accounting policies.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the
Company. The financial statements in English language have been translated from such financial
statements in Thai language.
3. NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUED DURING THE PERIOD AND NOT YET
EFFECTIVE

On March 15, 2012, the Federation of Accounting Professions (FAP) has issued the financial
reporting standard TFRS 8: Operating Segments, which is effective for fiscal year beginning on or after
January 1, 2013.
The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant
impact on the financial statements for the year when they are initially applied.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

4.1 Revenue recognition
(a) Premium
For insurance policies of which the coverage periods are less than 1 year, 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 amortizes
the recognition of the unearned and prepaid items as income and expenses over the coverage period
on the yearly basis.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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(ข) เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบีย้ ป ระกันภ ยั รบั ต อ่ ถ อื เป็นรายได้เมือ่ บ ริษทั ฯ ได้รบั ใบคำขอเอาประกันภ ยั ต อ่ ห รือใบแจ้งก ารประกัน
ภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(ค) ดอกเบี้ยแ ละเงินปันผลรับ
ดอกเบีย้ ถ อื เป็นรายได้ต ามเกณฑ์ค งคา้ งโดยคำนึงถ งึ อ ตั ราผลตอบแทนทแี่ ท้จ ริง เงินปันผลรบั ถ อื เป็น
รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
(ง) กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค ่าใช้จ่าย ณ วันท ี่เกิดรายการ
(จ) ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ถือเป็นค ่าใช้จ ่ายทันทีในงวดบัญชีท ี่เกิดรายการ
รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินส ำรองเบี้ยประกันภัยท ี่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษทั ฯ คำนวณเงินส ำรองเบีย้ ป ระกันภ ยั ท ยี่ งั ไม่ถ อื เป็นรายได้ต ามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่องการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภ ัยทยี่ ังไม่ต กเป็นรายได้ของบริษัทดังนี้
ประเภทการประกัน
วิธีการคำนวณเงินส ำรอง
- การประกันอัคคีภัย รถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
- วิธเีฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส ่วนยี่สิบสี่)
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
- เต็มจ ำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
เก้าสิบวันย ้อนหลัง
- การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
- เต็มจ ำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
สามสิบวันย ้อนหลัง
4.3 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
(ก) ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึก
เมือ่ ได้รบั ก ารแจ้งค ำเรียกรอ้ งคา่ เสียห ายจากผเู้ อาประกันภ ยั ต ามจำนวนทผี่ เู้ อาประกันภ ยั แ จ้ง และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนป ระกันของกรมธรรม์ทเี่กี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแ ล้วแ ต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ  
ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจาก
ประมาณการทดี่ ที สี่ ดุ ข องคา่ ส นิ ไหมทดแทนทคี่ าดวา่ จ ะจา่ ยให้แ ก่ผ เู้ อาประกันภ ยั ในอนาคตสำหรับค วามสญู เสียท เี่ กิดข นึ้ 
แล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจ ากรายการความสูญเสียท ี่บริษัทฯ  ได้รับรายงานแล้วแ ละยังไม่ได้รับ
รายงาน สุทธิด ้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรไู้ปแล้วในบัญชี
(ข) ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกับค ่าสินไหมทดแทนทจี่ ่ายจริง จะบันทึกรวม
อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีทจี่ ่าย
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการ
เบิกใช้
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(b) Reinsurance premium
Reinsurance premium income is recognized as income when the reinsurer places the
reinsurance application or statement of accounts with the Company.
(c) Interest income and dividends
Interest income is recognized as interest accrues based on the effective rate method.
Dividends are recognized when the right to receive the dividend is established.
(d) Gain (loss) on securities trading
Gain (loss) on trading in securities is recognized as income or expenses on the
transaction date.
(e) Commissions, brokerages and other expense
- Commissions and brokerages are expended when incurred.
- Other expense is recognized on the accrual basis.
4.2 Uneared premium reserve
Unearned premium reserve is set aside in compliance with the Notification of the Ministry of
Commerce governing the appropriation of unearned premium reserves of non-life insurance companies
as follow :Type of insurance
Reserve Calculation Method
- Fire marine (hull), motor and miscellaneous
- Monthly average basis
(the one-twenty fourth basis)
- Marine and transportation (individual)
- Net premium written for the last ninety days
- Travel accident
- Net premium written for the last thirty days
4.3 Loss reserve and outstanding claims
(a) Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is
provided upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified by the insured and
estimates made by the management. The maximum value of claims estimate is not however, to exceed
the sum-insured under the relevant policy.
The Company has allocated IBNR, which is calculated using an actuarial method based on a
best estimate of claims which are expected to be paid in respect of losses occurring before or as at end
of the reporting. The IBNR is calculated for both reported and not reported losses, and net of recorded
claims.
(b) Differences between the estimated costs of claims and the amount actually paid are
included in the statements of comprehensive income in the year they are expended.
4.4 Cash and cash equivalents
		 Cash and cash equivalents consist of cash on hand and deposit at financial institutions and
short-term investment with high liquidity with an original maturity of 3 months or less and not subject to
withdrawal restrictions.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงินล งทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ   บันทึกก ารเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักทรัพย์ดังกล่าวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจำหน่าย
หลักทรัพย์จ ึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกำไรหรือขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ  
ตัดบ ญั ชีส ว่ นเกิน/ส่วนตำ่ ก ว่าม ลู ค่าต ราสารหนีต้ ามอตั ราดอกเบีย้ ท แี่ ท้จ ริง ซึง่ จ ำนวนทตี่ ดั จ ำหน่ายนจี้ ะแสดงเป็นรายการ
ปรับก ับดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินล งทุนในตราสารทนุ ท ไี่ ม่อ ยูใ่ นความตอ้ งการของตลาดถอื เป็นเงินล งทุนท วั่ ไปซงึ่ แ สดงตามราคา
ทุนส ุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้าม ี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อห ลังสุด ณ สิ้น
วันท ำการสดุ ท้ายของปขี องตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย มูลค่าย ตุ ธิ รรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจากมลู ค่าส นิ ทรัพย์
สุทธิ
บริษทั ฯ จะบันท กึ ข าดทุนจ ากการดอ้ ยคา่ ข องเงินล งทุนในหลักท รัพย์เผือ่ ข าย ตราสารหนีท้ จี่ ะถอื จ น
ครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงก ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทฯ  ใช้วิธถี ัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนข องเงินล งทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินล งทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีแ ละมูลค่ายุติธรรม ณ วันท ี่โอน
ได้บ นั ทึกเป็นรายการกำไรหรือข าดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแ สดงเป็นส ว่ นเกินท นุ ห รือส ว่ นตำ่ ก ว่าท นุ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผถู้ ือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท ี่มีการโอนเปลี่ยน
4.6 เบี้ยประกันภัยค ้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจ ะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
จำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่ โดยประมาณจากประสบการณ์การเก็บหนี้ใน
อดีตและประเมินสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภ ัยค้างรับ ณ วันทใี่นงบแสดงฐานะการเงิน
4.7 ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทนุ ห รือราคาสทุ ธิท คี่ าดวา่ จ ะขายได้แ ล้วแ ต่ราคาใดจะตำ่ ก ว่า
โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
(ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อก ารด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้าม ี)
(ข) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
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4.5 Investments
		 (a) Investment in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses arising from
changes in the carrying amount of securities are included in the statement of comprehensive income.
(b) Investment in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the
carrying amounts of securities are recorded as separate items in sharelolders’ equity until the securities are
sold, when the changes are then included in the statement of comprehensive income.
(c) Investment in held-to-maturity debt securities are recorded at amortized cost. The
premium/dicisount on debt securities is amortized by the effective rate method with the amortized amount
presented as an adjustment to the interest income.
(d) Investment in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other
investments, are stated at cost net of allowance for the diminution in value (if applicable).
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last
working day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instruments
are determined based on the price quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trust
is detemined from their net asset value.
Loss on impairment of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity debt
securities, and other investments is included in the income statement when the carrying amount exceeds
its recoverable amount.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are
adjusted to their fair value as at the reclassification date, Differences between the carrying amount of the
investments and their fair value on that date are recorded as gains (losses) in the statements of income, or
as revaluation surplus (deficit) from change in the value of investments in shareholders’ equity, depending
on the type of investment which is reclassified.
4.6 Premium due and uncollected and allowance for doubtful account
Premium due and uncollected is carried at its net realizable value. The Company sets up an
allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incurred in collection of receivables.
The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debtor aging and current status
of the premium due as at the statement of financial position date.
4.7 Assets held for sales
Real estates held for sales are stated at the lower of cost or net saleable value. The Company
set up an allowance for impairment on such assets.
4.8 Property, plant and equipment, and depreciation
(a) Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if applicable).
(b) Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
straight-line basis over the following estimated useful lives.
Building
20 years
Furniture, fixtures and office equipment
5 years
Motor vehicles
5 years
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ป ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
			
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ในงบการเงิน บริษัทฯ จะประเมินว่าม ีข้อบ ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์
นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ส ูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ  จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับ
คืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต ้นทุนในการขาย
			
4.11 ภาษีเงินได้
บริษทั ฯ  บนั ทึกภ าษีเงินได้ (ถ้าม )ี ตามจำนวนทจี่ ะตอ้ งจา่ ย คำนวณตามหลักเกณฑ์แ ห่งป ระมวลรษั ฎากร
ในอัตราภาษีเงินได้ (ปี 2555 : 23%, ปี 2554 : 30%) ของกำไรสุทธิก ่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบ วกกลับด้วยค่าใช้
จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นห รือไม่ถ ือเป็นรายได้
ในการคำนวณภาษี
4.12 รายการธุรกิจก ับบุคคลหรือกิจการทเี่กี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือก ิจการที่เกี่ยวข้องกันก ับบริษัทฯ  หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ  หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ  ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันก ับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับ
บริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ  ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมก ารดำเนินงานของ
บริษัทฯ
			
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทฯ รับรเู้งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินส มทบกองทุนป ระกันสังคมและกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังอ อกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราช
บัญญัตกิ องทุนส ำรองเลีย้ งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ ป ระกอบดว้ ยเงินท พี่ นักงานจา่ ยสะสมเป็นรายเดือน และบริษทั ฯ จ่ายสมทบ
ในอตั ราเดียวกัน เงินส มทบและผลประโยชน์จ ะจา่ ยให้พ นักงานในกรณีท อี่ อกจากงานตามระเบียบวา่ ด ว้ ยกองทุนด งั ก ล่าว
สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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4.9 Intangible assets and amoortization
Intangible asset is stated at cost less accumulated amortization. Amortization of intangible
assets is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the period of the lease and the
expected beneficial period as follows :Computer software
5 years
4.10 Impairment of assets
The Company assesses at each reporting date whether there is an indication
that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company makes an
estimate of the asset’s recoverable amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its
recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.
Impairment losses are recognized in the income statement. An asset’s recoverable amount is the higher of
fair value less costs to sell and value in use.
4.11 Income tax
The Company records income tax expense, if any, based on the amount currently payable
under the Revenue Code at the income tax rates (year 2012 : 23%, year 2011 : 30%) of net profit before
income tax, after adding back certain expenses which are non-deductible for income tax computation
purposes, and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax.
4.12 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly
own a voting interest in the Company thai gives them significant influence over the Company, key
management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s
operations.
4.13 Employee benefits
Short-term employment benefits
The Company recognizes salary, wage, bonus and contributions to social security fund
and provident fund as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined contribution plans)
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, and by the
Company at the same rates of the basic salaries, based on the length of employment and will be paid to the
employees upon termination in accordance with the rules of the fund. The fund’s assets are held in a
separate trust fund and the Company’s contributions are recognized as expenses when incurred.

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามระเบียบพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สำหรับพนักงาน
บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) บริษัทได้ทำการประเมินภ าระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข ้อส มมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อส มมติเกี่ยวกับอ ัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรบั รทู้ นั ทใี นกำไรหรือขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ  บันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน เมื่อบ ริษัทฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือเป็นภ าระผกู พันท คี่ อ่ นขา้ งแน่นอนทมี่ ผี ลสบื เนือ่ งจากเหตุการณ์ในอดีด ซึง่ อ าจทำให้บ ริษทั ฯ ต้องชำระหรือช ดใช้ต าม
ภาระผูกพันน ั้น และจำนวนทตี่ ้องชดใช้ด ังก ล่าวสามารถประมาณได้อ ย่างสมเหตุส มผลสินทรัพย์ท อี่ าจเกิดข ึ้นจ ะถูกรับรู้
เป็นส ินทรัพย์แ ยกต่างหาก เมื่อมปี ัจจัยสนับสนุนว่าจ ะได้รับคืนแน่นอน
4.15 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การ
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุน ี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจ ึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทปี่ ระมาณไว้
4.16 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายทจี่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินน อกงบการเงินท เี่ป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อ
การเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้ก ยู้ มื เบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งรบั เงินค า้ งรบั /ค้างจา่ ยเกีย่ วกบั ก ารประกันภ ยั ต อ่ และเงินเบิกเกินบ ญั ชีธ นาคาร ซึง่ น โยบาย
การบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อท ี่เกี่ยวข้อง
4.17 เงินต ราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี
กำไรและขาดทุนที่เกิดจ ากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.18 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้น คำนวณโดยนำกำไรสุทธิประจำปหี ารด้วยจำนวนหุ้นส ามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันสิ้นป ี
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและ
เรียกชำระแล้ว
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Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Company has obligations in respect of the severance payments that it must pay to
the employees upon retirement under the labor law and the Company’s article. The Company treats these
severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the
actuarial principles which using the projected unit credit method. Such estimates are made based on
various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate,
and inflation rate.
Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized
immediately in profit or loss.
4.14 Provision, expenses and contingent assets
The Company set up the provision and expense in the financial statements when
there is a legally incurred liability of certain possibility inferring from a continuing result from
the past incident, which may result in the Company having to repay or compensate for the
said liability and the amount to be repaid can be reliably estimated. The Company would
recognize the contingent assets as separate assets when there is a supporting factor for the absolute
certainty in receiving the repayment.
4.15 Use of accounting estimates
Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles
requires management to make estimates and assumptions in certain circumstances, affecting amounts
reported in these financial statements and related notes. Actual results could differ from these estimates.
4.16 Financial instruments
The Company has no policy to speculate in or engage in the trading of any financial
derivative instruments.
Financial instruments carried in the financial statements include deposits at financial
institutions, investments in securities, loans, premium due and uncollected, reinsurance assets/payables
and bank overdrafts. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy
statements associated with each item.
4.17 Foreign currencies
Transactions in foreign currency during the year are translated into Baht at the rates applied
on the transaction dates. Monetary assets and liabilities in foreign currency outstanding on the year end
date are translated into Baht at the rates applied on the year end date.
Exchange gains and losses are included in determining earnings.
4.18 Earnings per share
Earnings per share are calculated by dividing net profit by the number of weighted average
ordinary shares outstanding at the end of the year. In the case of a capital increase, the number of shares
is weighted according to the time of subscription received for the increase in issued and paid-up share
capital.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ  มีรายการธุรกิจทมี่ ีสาระสำคัญกับบริษัททเี่กี่ยวข้องกันซึ่งได้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผถู้ ือหุ้นและ / หรือมกี รรมการร่วมกัน ) ดังนี้
ล้านบาท
2555
2554
นโยบายราคา
เบี้ยป ระกันภัยรับ
0.81
0.69
ในอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ รับจากบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยรับ
0.69
0.98
อัตราดอกเบี้ยปี 2555 ร้อยละ 0.75 - 2.55 ต่อปี
(ปี 2554 ร้อยละ 0.75 - 2.50 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ  มียอดคงเหลือท ี่มีสาระสำคัญกับบริษัททเี่กี่ยวข้องกันดังนี้
บาท
31 ธันวาคม 2554
เพิ่ม
(ลด)
31 ธันวาคม 2555
เงินฝากสถาบันการเงิน
33,017,285.17 302,162,807.52 (296,575,879.75) 38,604,212.94
ดอกเบี้ยค้างรับ
176,879.45
691,723.99
(706,170.08)
162,433.36
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทมี่ ีระยะเวลา
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินฝ ากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บาท
2555
1,087,345.91
23,278,763.91

2554
1,104,029.04
7,846,511.72

380,000,000.00
404,366,109.82

192,435,000.00
201,385,540.76

(315,070,000.00) (127,505,000.00)
(64,930,000.00) (64,930,000.00)
24,366,109.82
8,950,540.76

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 64.93 ล้านบาท
ใช้เป็นห ลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุ 25, 26 และ 32
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS

During the year, the Company has significant transactions with their related party is TMB Bank
(thought shareholdership and / or directorship) as follows:
Million Baht
2012
2011
Pricing policy
Premium written
0.81
0.69
Approximates rate charged to third parties
Interest income
0.69
0.98
Interest rates at 0.75 - 2.55% per annum
in 2012 and 0.75% - 2.50% in 2011.
As at December 31, 2012 and 2011, the Company has the following significant balances related
to its related company are as follows:
Baht
As at December Increase
(Decrease) As at December
31, 2011 			
31, 2012
Deposits at financial institutions
33,017,285.17 302,162,807.52 (296,575,879.75) 38,604,212.94
Interest receivable
176,879.45
691,723.99
(706,170.08) 162,433.36
6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash
Deposits at bank - call deposits
Deposits at bank - time deposits and
certificate of deposits - bank
Total cash and deposits at financial institutions
Less Deposits at financial institutions
with original maturity over 3 months
Restricted deposits at financial statements
Cash and cash equivalents

Baht
2012
1,087,345.91
23,278,763.91

2011
1,104,029.04
7,846,511.72

380,000,000.00
404,366,109.82

192,435,000.00
201,385,540.76

(315,070,000.00) (127,505,000.00)
(64,930,000.00) (64,930,000.00)
24,366,109.82
8,950,540.76

As at December 31, 2012 and 2011, the Company pledged the deposits at bank Baht 64.93 million,
as collateral as stated in note 25, 26 and 32.
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7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเบี้ยป ระกันภัยค้างรับโดยจำแนกอายุตามเงินต ้นที่ค้าง
ชำระแสดงได้ดังนี้
จากตัวแทนและ
	นายหน้าประกันภัย
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 12,075,307.87
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
1,223,459.18
ค้างรับ 30 - 60 วัน
566,109.22
ค้างรับ 60 - 90 วัน
3,587,357.52
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
2,327,258.94
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
559,249.25
รวมเบี้ยป ระกันภัยค้างรับ 20,338,741.98
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,722,878.72)
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 18,615,863.26

2555
จากการรับ	
รวม จากตัวแทนและ	
ประกันภัยต่อ		นายหน้าประกันภัย
195,944.68 12,271,252.55 10,393,804.09
- 1,223,459.18 2,555,105.73
- 566,109.22
965,488.15
- 3,587,357.52
219,511.29
- 2,327,258.94
42,883.92
- 559,249.25 1,124,703.17
195,944.68 20,534,686.66 15,301,496.35
- (1,722,878.72) (1,146,145.13)
195,944.68 18,811,807.94 14,155,351.22

2554
จากการรับ
ประกันภัยต่อ
712,787.17
712,787.17
712,787.17

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

เงินวางไว้จ ากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภ ัยต่อ
เงินสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทป ระกันภัยต่อ
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

2555
247,896.36
68,426,698.09
24,464,470.27
93,139,064.72

บาท

รวม
11,106,591.26
2,555,105.73
965,488.15
219,511.29
42,883.92
1,124,703.17
16,014,283.52
(1,146,145.13)
14,868,138.39

บาท

2554
460,335.23
80,261,400.24
28,844,290.42
109,566,025.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือข องเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภ ัยต่อ โดยจำแนกอายุ
ตามเงินต้นทคี่ ้างชำระแสดงได้ดังนี้
บาท
2555
2554
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
68,310,281.25
80,176,905.04
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน  
82,080.46
24,666.02
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี
18,207.93
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
34,336.38
41,621.25
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับก ารประกันภัยต่อ
68,426,698.09
80,261,400.24
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7. PREMIUM RECEIVABLE

Aging analyse for premiums receivable as at December 31, 2012 and 2011 were as follows:

Within credit terms
Less than 30 days
30 - 60 days
60 - 90 days
90 days - 1 year
Over 1 year
Total premium due
and uncollected
Less allowance for
doubtful accounts
Premium due and
uncollected- Net

2012
Agent and Broker Inward
12,075,307.87 195,944.68
1,223,459.18
566,109.22
3,587,357.52
2,327,258.94
559,249.25
20,338,741.98 195,944.68

2011
Total Agent and Broker Inward
12,271,252.55 10,393,804.09 712,787.17
1,223,459.18 2,555,105.73
566,109.22
965,488.15
3,587,357.52
219,511.29
2,327,258.94
42,883.92
559,249.25 1,124,703.17
20,534,686.66 15,301,496.35 712,787.17

Baht

Total
11,106,591.26
2,555,105.73
965,488.15
219,511.29
42,883.92
1,124,703.17
16,014,283.52

(1,722,878.72)

- (1,722,878.72) (1,146,145.13)

- (1,146,145.13)

18,615,863.26

195,944.68 18,811,807.94 14,155,351.22

712,787.17 14,868,138.39

8. REINSURANCE ASSETS

Amount deposit on reinsurance
Amount due from reinsurer
Insurance reserve refundable from reinsurer
Total reinsurance assets

2012
247,896.36
68,426,698.09
24,464,470.27
93,139,064.72

Baht

2011
460,335.23
80,261,400.24
28,844,290.42
109,566,025.89

Aging analyze for due from reinsurer as at December 31, 2012 and 2011 were as follows:
Within credit terms
Within 12 months  
During 1 - 2 years
Over 2 years
Total due from reinsurer

2012
68,310,281.25
82,080.46
34,336.38
68,426,698.09

Baht

2011
80,176,905.04
24,666.02
18,207.93
41,621.25
80,261,400.24

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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9. เงินล งทุนในหลักทรัพย์

9.1 เงินลงทุนเผื่อขาย

บาท

2555
ราคาทุน
กำไรที่ยังไม่ ขาดทุนท ี่ยังไม่ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงินล งทุน
		
เกิดขึ้นจ ริง
เกิดขึ้นจ ริง		
ในหลักทรัพย์ต่อ
					
สินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์เอกชน						
หุ้นทุน
165,875,292.50 79,627,014.70
- 245,502,307.20
28.69
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
165,875,292.50 79,627,014.70
- 245,502,307.20
28.69

บาท

2554
ราคาทุน
กำไรที่ยังไม่ ขาดทุนท ี่ยังไม่ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงินล งทุน
		
เกิดขึ้นจ ริง
เกิดขึ้นจ ริง		
ในหลักทรัพย์ต่อ
					
สินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์เอกชน						
หุ้นทุน
138,423,364.75 47,133,709.28
- 185,557,074.03
22.49
หน่วยลงทุน
1,950,000.00
- (1,674,621.00)
275,379.00
0.04
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
140,373,364.75 47,133,709.28 (1,674,621.00) 185,832,453.03
22.53

9.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

บาท

2555
2554
ราคาทุน	 ร้อยละของเงินล งทุน ราคาทุน ร้อยละของเงินล งทุน
ตัดจำหน่าย ในหลักทรัพย์ต่อ ตัดจำหน่าย ในหลักทรัพย์ต ่อ
		
สินทรัพย์รวม		
สินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ					
พันธบัตรรัฐบาลไทย
3,000,000.00
0.36
สลากออมทรัพย์
1,000,000.00
0.12
550,000.00
0.07
รวม
1,000,000.00
0.12
3,550,000.00
0.43
หลักทรัพย์เอกชน					
ตั๋วส ัญญาใช้เงิน - ตั๋วแ ลกเงิน
5,000,000.00
0.58 218,000,000.00
26.43
หุ้นกุ้-หุ้นกู้แปลงสภาพ
20,000,000.00
2.34
20,000,000.00
2.42
รวม
25,000,000.00
2.92 238,000,000.00
28.85
เงินฝากสถาบันก ารเงินท ี่ครบกำหนดเกินก ว่า 3 เดือน					
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
324,430,000.00
37.91 192,435,000.00
23.32
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
56,000,000.00
6.54
รวม
380,430,000.00
44.45 192,435,000.00
23.32
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ
406,430,000.00
47.49 433,985,000.00
52.60
98
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9. INVESTMENTS IN SECURITIES

9.1 Available for sale securities

Baht

2012
Cost
Unrealized
Unrealized
Fair value Percentage of
		
Gain
Loss		
Investment to
					
total assets
Private enterprise			
			
Equity securities
165,875,292.50 79,627,014.70
- 245,502,307.20
28.69
Total available for sale securities 165,875,292.50 79,627,014.70
- 245,502,307.20
28.69

Baht

2011
Cost
Unrealized
Unrealized
Fair value Percentage of
		
Gain
Loss		
Investment to
					
total assets
Private enterprise			
			
Equity securities
138,423,364.75 47,133,709.28
- 185,557,074.03
22.49
Unit trust
1,950,000.00
- (1,674,621.00)
275,379.00
0.04
Total available for sale securities 140,373,364.75 47,133,709.28 (1,674,621.00) 185,832,453.03
22.53

9.2 Held to matutity securities

Baht

2012
2011
Amortized cost Percentage of Amortized cost Percentage of
		
investments to
investments to
		
total assets		
total assets
Government and state enterprise
				
Thai government bond
3,000,000.00
0.36
Savings lottery
1,000,000.00
0.12
550,000.00
0.07
Total
1,000,000.00
0.12
3,550,000.00
0.43
Private enterprise					
Promissory note - bill of exchange
5,000,000.00
0.58 218,000,000.00
26.43
Convertible debt securities
20,000,000.00
2.34
20,000,000.00
2.42
Total
25,000,000.00
2.92 238,000,000.00
28.85
Deposit at financial institutions - held to maturity over 3 months			
Deposit at commercial banks
324,430,000.00
37.91 192,435,000.00
23.32
Certificate at financial institutions
56,000,000.00
6.54
Total
380,430,000.00
44.45 192,435,000.00
23.32
Total held to maturily securities
406,430,000.00
47.49 433,985,000.00
52.60

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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2555
2554
ครบกำหนด
ครบกำหนด		
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด										
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
- 3,000,000.00
- 3,000,000.00
สลากออมทรัพย์
- 1,000,000.00
- 1,000,000.00 550,000.00
550,000.00
รวม
- 1,000,000.00
- 1,000,000.00 3,550,000.00
- 3,550,000.00
หลักทรัพย์เอกชน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตั๋วแลกเงิน
5,000,000.00
- 5,000,000.00 218,000,000.00
- 218,000,000.00
หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ
- 20,000,000.00 20,000,000.00
- 20,000,000.00 20,000,000.00
รวม
5,000,000.00
- 20,000,000.00 25,000,000.00 218,000,000.00
- 20,000,000.00 238,000,000.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
269,430,000.00 55,000,000.00
- 324,430,000.00 133,435,000.00 59,000,000.00
- 192,435,000.00
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
56,000,000.00
- 56,000,000.00
รวม
325,430,000.00 55,000,000.00
- 380,430,000.00 133,435,000.00 59,000,000.00
- 192,435,000.00
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 330,430,000.00 56,000,000.00 20,000,000.00 406,430,000.00 354,985,000.00 59,000,000.00 20,000,000.00 433,985,000.00

บาท
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9.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
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2012
2011
Maturity
Maturity		
1 years
1 - 5 years Over 5 years
Total
1 years
1 - 5 years Over 5 years
Total
Held to maturity investment securities										
Government and State Enterprise
Thai government
- 3,000,000.00
- 3,000,000.00
Savings lottery
- 1,000,000.00
- 1,000,000.00 550,000.00
550,000.00
Total
- 1,000,000.00
- 1,000,000.00 3,550,000.00
- 3,550,000.00
Private enterprise
Promissory note - bill of exchange 5,000,000.00
- 5,000,000.00 218,000,000.00
- 218,000,000.00
Convertible debt securities
- 20,000,000.00 20,000,000.00
- 20,000,000.00 20,000,000.00
Total
5,000,000.00
- 20,000,000.00 25,000,000.00 218,000,000.00
- 20,000,000.00 238,000,000.00
Deposit at financial institution
held to maturity over 3 months
Deposit at commercial bank
269,430,000.00 55,000,000.00
- 324,430,000.00 133,435,000.00 59,000,000.00
- 192,435,000.00
Certificate of deposit at financial 56,000,000.00
- 56,000,000.00
institution
Total
325,430,000.00 55,000,000.00
- 380,430,000.00 133,435,000.00 59,000,000.00
- 192,435,000.00
Total held to maturity investment 330,430,000.00 56,000,000.00 20,000,000.00 406,430,000.00 354,985,000.00 59,000,000.00 20,000,000.00 433,985,000.00
		 securities

Baht
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9.3 Remaining term of debt securities
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รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นส ุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของตราสารหนี้มีดังนี้
2555
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ณ วันท ี่ 1 มกราคม - ราคาทุน
ซื้อระหว่างงวด
ไถ่ถอนระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - ราคาทุน

433,985,000.00
368,000,000.00
(395,555,000.00)
406,430,000.00

บาท

2554

426,202,684.34
70,000,000.00
(62,217,684.34)
433,985,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ  ได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 64.93 ล้านบาท พันธบัตร
และสลากออมสิน จำนวน 1 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นห ลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 31
10. เงินให้กย
ู้ ืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ  มีเงินให้ก ู้ยืมโดยจำแนกอายุตามเงินต ้นและดอกเบี้ยท ี่ค้าง
ชำระดังนี้
2555
เงินให้กู้ยืม (บาท)
ทรัพย์สินจำนองเป็นป ระกัน หลักทรัพย์เป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
4,490,902.82
1,027,122.76
5,518,025.58
-

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินก ว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
4,490,902.82
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสญู
เงินให้ก ู้ยืม - สุทธิ
4,490,902.82

-

-

-

1,027,122.76
1,027,122.76

-

5,518,025.58
5,518,025.58

-

2554
เงินให้กู้ยืม (บาท)
ทรัพย์สินจำนองเป็นป ระกัน หลักทรัพย์เป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต ้น
ดอกเบี้ย เงินต ้น ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
3,821,475.37
887,443.99
4,708,919.36
-

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินก ว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
3,821,475.37
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสญู
เงินให้ก ู้ยืม - สุทธิ
3,821,475.37
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Movements during the year ended December 31, 2012 and 2011 of debt securities were as follows :Baht
2012
2011
Held to maturity securities
At January 1 - at cost
433,985,000.00 426,202,684.34
Purchases during the period
368,000,000.00
70,000,000.00
Redemptions during the period
(395,555,000.00) (62,217,684.34)
At December 31 - at cost
406,430,000.00 433,985,000.00
As at December 31, 2012 and 2011, the Company pledged bank deposit Baht 64.93
million bonds and premium savings certificates in total amount of Baht 1.00 million and Baht 3.00 million,
respectively as collateral as stated in note 31.
10. LOANS

Aging analyze for principal and interest receivable as at and December 31, 2012 and 2011 were
as follows:
2012
Loans (Baht)
Mortgage Loans Properties Guaranteed
Other
Total
Principal Interest Principal Interest Principal Interest Principal Interest
4,490,902.82
1,027,122.76
5,518,025.58
-

Not due
Over due
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
More than 12 months Total
4,490,902.82
Less : allowance
for doubtful accounts
Loans, net
4,490,902.82

-

-

-

1,027,122.76
-

-

5,518,025.58
-

-

-

-

-

1,027,122.76

-

5,518,025.58

-

2011
Loans (Baht)
Mortgage Loans Properties Guaranteed
Other
Total
Principal Interest Principal Interest Principal Interest Principal Interest
3,821,475.37
887,443.99
4,708,919.36
-

Not due
Over due
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
More than 12 months Total
3,821,475.37
Less : allowance
for doubtful accounts
Loans, net
3,821,475.37

-

-

-

887,443.99
-

-

4,708,919.36
-

-

-

-

-

887,443.99

-

4,708,919.36

-
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10.1 เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี
10.2 เงินให้กู้ยืมโดยให้บุคคลค้ำประกันเป็นเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี
11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

									

บาท

ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ เครื่องตกแต่งต ิดตั้ง
รวม
				
และเครื่องใช้สำนักงาน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 41,549,000.00 80,536,138.70 18,564,405.57 50,740,531.28 191,390,075.55
เพิ่มขึ้น
504,975.49
504,975.49
จำหน่าย/ตัดจ ำหน่าย
- (931,400.00)
(931,400.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 41,549,000.00 80,536,138.70 17,633,005.57 51,245,506.77 190,963,651.04
เพิ่มขึ้น
343,865.96
343,865.96
จำหน่าย/ตัดจ ำหน่าย
- (2,176,543.03)
- (2,176,543.03)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 41,549,000.00 80,536,138.70 15,456,462.54 51,589,372.73 189,130,973.97
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- 63,906,464.52 14,773,585.39 49,344,953.53 128,025,003.44
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
- 2,509,920.32
976,104.12
630,965.18
4,116,989.62
จำหน่าย/ตัดจ ำหน่าย
- (931,394.00)
(931,394.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- 66,416,384.84 14,818,295.51 49,975,918.71 131,210,599.06
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
- 2,461,325.43
975,522.40
554,005.52
3,990,853.35
จำหน่าย/ตัดจ ำหน่าย
- (2,176,541.03)
- (2,176,541.03)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 68,877,710.27 13,617,276.88 50,529,924.23 133,024,911.38
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 41,549,000.00 14,119,753.86 2,814,710.06
1,269,588.06 59,753,051.98
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 41,549,000.00 11,658,428.43 1,839,185.66
1,059,448.50 56,106,062.59

12. สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้อ/โอนเข้า
จำหน่าย/โอนออก
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อ/โอนเข้า
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555
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10.1 The collateralized loans are loan facilities provided to employees as part of the credit welfare
project for house with interest rate MLR – 1.5% per annum.
10.2 The collateralized loans are personal loans provided to employees as part of the benefit
program with interest rate at MLR - 1.5% per annum.
11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Land
Building
Vehicle
Fixture and
				
office equipment
Cost
As at December 31, 2010 41,549,000.00 80,536,138.70 18,564,405.57 50,740,531.28
Increase
504,975.49
Disposal/Write off
- (931,400.00)
As at December 31, 2011 41,549,000.00 80,536,138.70 17,633,005.57 51,245,506.77
Increase
343,865.96
Disposal/Write off
- (2,176,543.03)
As at December 31, 2012 41,549,000.00 80,536,138.70 15,456,462.54 51,589,372.73
Accumulated depreciation
As at December 31, 2010
- 63,906,464.52 14,773,585.39 49,344,953.53
Depreciation for the year
- 2,509,920.32
976,104.12
630,965.18
Disposal/Write off
- (931,394.00)
As at December 31, 2011
- 66,416,384.84 14,818,295.51 49,975,918.71
Depreciation for the year
- 2,461,325.43
975,522.40
554,005.52
Disposal/Write off
- (2,176,541.03)
As at December 31, 2012
- 68,877,710.27 13,617,276.88 50,529,924.23
Net book value
As at December 31, 2011 41,549,000.00 14,119,753.86 2,814,710.06
1,269,588.06
As at December 31, 2012 41,549,000.00 11,658,428.43 1,839,185.66
1,059,448.50

Total

Baht

191,390,075.55
504,975.49
(931,400.00)
190,963,651.04
343,865.96
(2,176,543.03)
189,130,973.97
128,025,003.44
4,116,989.62
(931,394.00)
131,210,599.06
3,990,853.35
(2,176,541.03)
133,024,911.38
59,753,051.98
56,106,062.59

12. INTANGIBLE ASSETS

Computer Software
Cost
As at December 31, 2010
Purchase/Transfer in
Disposal/Transfer out
As at December 31, 2011
Purchase/Transfer in
As at December 31, 2012

Baht
1,639,571.03
1,639,571.03
1,639,571.03

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้อ/โอนเข้า
จำหน่าย/โอนออก
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อ/โอนเข้า
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าส ุทธิทางบัญชี
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555

บาท
783,006.80
327,914.21
1,110,921.01
218,362.99
1,329,284.00
528,650.02
310,287.03

13. สินทรัพย์อื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินไหมรถยนต์ค้างรับจากคู่กรณีสุทธิ
อื่นๆ
รวม
สินไหมรถยนต์ค้างรับจากคู่กรณีสุทธิ
สินไหมรถยนต์ค้างรับจากคู่กรณี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินไหมรถยนต์ค้างรับจากคู่กรณีสุทธิ

2555
1,291,218.65
1,089,390.10
1,563,712.43
3,944,321.18

2554
3,121,005.71
1,338,030.20
578,134.84
5,037,170.75

1,089,390.10
1,089,390.10

2,285,594.55
(947,564.35)
1,338,030.20

14. เจ้าหนีบ
้ ริษัทประกันภัยต่อ

เบี้ยป ระกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภ ัยต่อ
เงินค ้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต ่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภ ัยต่อ
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2555
3,856,105.05
4,691,511.46
5,844,471.80
14,392,088.31

บาท

2554
1,827,766.65
12,961,116.91
2,646,264.28
17,435,147.84
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Computer Software
Accumulated amortization
As at December 31, 2010
Purchase/Transfer in
Disposal/Transfer out
As at December 31, 2011
Purchase/Transfer in
As at December 31, 2012
Net book value
As at December 31, 2012
As at December 31, 2011

Baht
783,006.80
327,914.21
1,110,921.01
218,362.99
1,329,284.00
528,650.02
310,287.03

13. OTHER ASSETS

Advance payment
Accrued claim revenue (car) - net
Others
Total
Accrued claim revenue (car) - net
Accrued claim revenue (car)
Less Allowance for doubtful accounts
Accrued claim revenue (car) - net

2012
1,291,218.65
1,089,390.10
1,563,712.43
3,944,321.18

2011
3,121,005.71
1,338,030.20
578,134.84
5,037,170.75

1,089,390.10
1,089,390.10

2,285,594.55
(947,564.35)
1,338,030.20

14. REINSURANCE PAYABLES

Premium ceded payables
Amount withheld on reinsurance
Other reinsurance payables - treaty
Total reinsurance payables

Baht

2012
3,856,105.05
4,691,511.46
5,844,471.80
14,392,088.31

Baht

2011
1,827,766.65
12,961,116.91
2,646,264.28
17,435,147.84
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15. สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ณ วันต ้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าส ินไหมทดแทนที่เกิดข ึ้นระหว่างปี
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
- เกิดข ึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง
- เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
ค่าส ินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าส ินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ณ วันส ิ้นปี

บาท

2555
178,379,371.75

2554
78,252,188.31

(5,938,602.00)
31,418,414.32
(1,255,711.74)

844,727.13
93,506,122.32
54,364,255.67

(51,257,122.20)
151,346,350.13

(48,587,921.68)
178,379,371.75

16. สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ณ วันต ้นปี
เบี้ยป ระกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยป ระกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี
ณ วันส ิ้นป ี

2555
78,812,690.97
160,325,002.49
(161,737,242.01)
77,400,451.45

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ณ วันต ้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดข ึ้นในปนี ี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ณ วันส ิ้นปี

2555
21,838,835.46
6,707,162.00
(8,703,691.90)
19,842,305.56

บาท

2554
84,606,512.30
165,626,347.56
(171,420,168.89)
78,812,690.97

บาท

2554
17,853,262.29
12,645,764.00
(8,660,190.83)
21,838,835.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ  ไม่มกี ารตั้งสำรองเสี่ยงภัยทยี่ ังไม่ส ิ้นสุดจำนวนเงิน 19.84 ล้าน
บาท และ 21.84 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส ิ้นส ุดมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็นรายได้
17. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริษทั ฯ  มีวงเงินเบิกเกินบ ญั ชีธ นาคารจำนวนเงินรวม 20 ล้านบาทซงึ่ ค ำ้ ป ระกันโดยเงินฝ ากประจำของบรษิ ทั ฯ  
ตามหมายเหตุ 32
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15. LOSS RESERVES AND OUTSTANDING CLAIMS

Beginning balance
Loss incurred and loss adjustment expenses in this year
- Incurred but not reported
- Incurred but not yet agreed
- Incurred and agreed
Loss paid and loss adjustment paid in this year
Ending balance

Baht

2012
178,379,371.75

2011
78,252,188.31

(5,938,602.00)
31,418,414.32
(1,255,711.74)
(51,257,122.20)
151,346,350.13

844,727.13
93,506,122.32
54,364,255.67
(48,587,921.68)
178,379,371.75

16. PREMIUM RESERVE

Unearned premium reserve
Beginning balance
Premium written in the year
Earned premium in the year
Ending balance

2012
78,812,690.97
160,325,002.49
(161,737,242.01)
77,400,451.45

Unexpired risk reserve
Beginning balance
Estimated claims in the year
Expired risk in the year
Ending balance

2012
21,838,835.46
6,707,162.00
(8,703,691.90)
19,842,305.56

Baht

2011
84,606,512.30
165,626,347.56
(171,420,168.89)
78,812,690.97

Baht

2011
17,853,262.29
12,645,764.00
(8,660,190.83)
21,838,835.46

As at December 31, 2012 and 2011, the Company has not provided for unexpired risk reserve for
the amount of Baht 19.84 million and Baht 21.84 million, respectively since unexpired risk reserve is lower
than unearned premium reserve.
17. BANK OVERDRAFTS

The Company has credit facilities of bank overdrafts amounting to Baht 20 million, guaranteed by
fixed deposit as disclosed in note 32.
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท ี่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พ นักงาน ซึ่งม ีผลบังคับใช้ตั้งแต่ว ันที่ 1
มกราคม 2554
บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแ ก่พนักงานตามสิทธิแ ละอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าป ัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบ ริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภ ัย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี

2555
8,510,417.00
789,472.00
243,339.00
9,543,228.00

บาท

2554
8,664,277.00
1,579,640.00
(1,733,500.00)
8,510,417.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรใู้นกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนบ ริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ ากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2555
450,741.00
338,731.00
243,339.00
1,032,811.00

บาท

2554
1,436,822.00
142,818.00
1,579,640.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรใู้นกำไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
พนักงาน

2555
1,032,811.00

2554
1,579,640.00

ในระหว่างปี 2555 บริษทั ฯ  มีก ารเปลีย่ นขอ้ ส มมติฐานในการประมาณการภาระผกู พันข องโครงการผลประโยชน์

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทรี่ายงาน
2555
2554
อัตราคิดลด
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ร้อยละ 3.78 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 2.89
ร้อยละ 4.66
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 6 - 18
ร้อยละ 8 - 19
อัตรามรณะ
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
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18. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

The Company adopted TAS 19 Employee Benefits with effect from January 1, 2011.
The Company operate post employment benefit and pension based on the requirement of
Thai Labor Protection Act B.E. 2541 (1998) to provide retirement benefits and other long term benefit to
employees based on pensionable remuneration and length of service.
Movement in the present value of the defined benefit obligations:
Defined benefit obligations as at the beginning
Current service costs and interest
Loss on actuarial
Less paid to employee
Defined benefit obligations as at the ending

2012
8,510,417.00
789,472.00
243,339.00
9,543,228.00

Baht

2011
8,664,277.00
1,579,640.00
(1,733,500.00)
8,510,417.00

The statement of comprehensive income
Current service costs
Interest on obligation
Loss on actuarial
Total

2012
450,741.00
338,731.00
243,339.00
1,032,811.00

Baht

2011
1,436,822.00
142,818.00
1,579,640.00

The above expense recognized in profit or loss is recognized in the following line items.
Operating expenses

2012
1,032,811.00

Baht

2011
1,579,640.00

During year 2012, the Company has changed the assumption in estimating the defined benefit.
Principal actuarial assumptions at the reporting date
2012
2011
Discount rate
4.00% per annum
3.78% per annum
Salary increase rate
2.89%
4.66%
Employee turnover rate
Scale related to Age ranging
Scale related to Age ranging
from 6 - 18%
from 8 - 19%
Mortality rate
According to Thailand TMO97
According to Thailand TMO97
male and female tables
male and female tables
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ประกันภัย	 ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัย
รวม
ทางทะเลและขนส่ง		
ส่วนบุคคล	เบ็ดเตล็ดอื่น
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
54,213,449.80 16,796,749.34 70,357,673.16
566,282.82 18,390,847.37 160,325,002.49
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
24,447,181.91 9,798,437.97 3,471,208.42
100,349.25 17,997,577.27 55,814,754.82
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
29,766,267.89 6,998,311.37 66,886,464.74
465,933.57
393,270.10 104,510,247.67
หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่มขึ้น) 3,123,617.86
189,860.63 (7,159,853.68)
(1,186.68)
879,981.24 (2,967,580.63)
ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
32,889,885.75 7,188,172.00 59,726,611.06
464,746.89 1,273,251.34 101,542,667.04
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
3,498,308.13 3,701,630.25
678,134.49
31,798.74 3,240,260.40 11,150,132.01
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
36,388,193.88 10,889,802.25 60,404,745.55
496,545.63 4,513,511.74 112,692,799.05
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย							
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
1,207,648.27 1,393,038.44 28,490,811.02
39,199.72 (681,757.95) 30,448,939.50
ค่าสินไหมทดแทน - ดำเนินงานปกติ
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
29,126,924.80
- 29,126,924.80
ค่าสินไหมทดแทน - อุทกภัย
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
12,538,465.67 2,213,032.62 9,923,058.65
105,429.78 2,244,691.79 27,024,678.51
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
1,673,023.00
- 8,908,564.95
281,931.00 10,863,518.95
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
44,546,061.74 3,606,071.06 47,322,434.62
144,629.50 1,844,864.84 97,464,061.76
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
53,609,920.47
ขาดทุนจากการรับประกันภัย						 (38,381,183.18)

ประกันอัคคีภัย

บาท
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19. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแยกตามประเภทการรับประกัน
ภัยได้ดังนี้

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Marine and
Motor
Personal
Miscellaneous
Total
transportation		
accident
Underwriting income							
Gross premiums written
54,213,449.80 16,796,749.34 70,357,673.16
566,282.82 18,390,847.37 160,325,002.49
Less premiums ceded
24,447,181.91 9,798,437.97 3,471,208.42
100,349.25 17,997,577.27 55,814,754.82
Net premiums written
29,766,267.89 6,998,311.37 66,886,464.74
465,933.57
393,270.10 104,510,247.67
Less unearned premium reserve
3,123,617.86
189,860.63 (7,159,853.68)
(1,186.68)
879,981.24 (2,967,580.63)
(increase) decrease from previous period
Earned premium
32,889,885.75 7,188,172.00 59,726,611.06
464,746.89 1,273,251.34 101,542,667.04
Fee and commission income
3,498,308.13 3,701,630.25
678,134.49
31,798.74 3,240,260.40 11,150,132.01
Total underwriting income
36,388,193.88 10,889,802.25 60,404,745.55
496,545.63 4,513,511.74 112,692,799.05
Underwriting expenses							
Insurance claims and loss adjustment expenses
1,207,648.27 1,393,038.44 28,490,811.02
39,199.72 (681,757.95) 30,448,939.50
- normal operation
Insurance claims and loss adjustment expenses 29,126,924.80
- 29,126,924.80
- flooding
Commissions and brokerages expenses
12,538,465.67 2,213,032.62 9,923,058.65
105,429.78 2,244,691.79 27,024,678.51
Other underwriting expenses
1,673,023.00
- 8,908,564.95
281,931.00 10,863,518.95
Total underwriting expenses
44,546,061.74 3,606,071.06 47,322,434.62
144,629.50 1,844,864.84 97,464,061.76
Operating expenses
53,609,920.47
Loss on underwriting						 (38,381,183.18)

Fire

Baht
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19. UNDERWRITING INFORMATION CLASSIFIED BY TYPE OF INSURANCE

Underwriting information classified by type of insurance for the year ended December 31, 2012
were as follows:
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ได้ดังนี้
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ประกันอัคคีภัย ประกันภัย	 ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัย
รวม
		ทางทะเลและขนส่ง		
ส่วนบุคคล	เบ็ดเตล็ดอื่น
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
66,096,052.53 15,874,064.22 60,197,261.68
595,567.16 22,863,401.97 165,626,347.56
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
27,702,494.54 9,032,450.78 2,673,415.78
132,784.30 20,171,265.74 59,712,411.14
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
38,393,557.99 6,841,613.44 57,523,845.90
462,782.86 2,692,136.23 105,913,936.42
หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่มขึ้น) 7,314,203.59 (403,546.72) (3,132,951.55)
252,697.38
(98,191.87) 3,932,210.83
ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
45,707,761.58 6,438,066.72 54,390,894.35
715,480.24 2,593,944.36 109,846,147.25
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
12,290,543.99 3,213,686.18
536,323.77
36,686.79 5,116,293.48 21,193,534.21
รวมรายได้จ ากการรับประกันภัย
57,998,305.57 9,651,752.90 54,927,218.12
752,167.03 7,710,237.84 131,039,681.46
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย							
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
6,482,028.30 1,104,175.01 21,752,911.55
28,406.04 5,148,681.87 34,516,202.77
ค่าสินไหมทดแทน - ดำเนินงานปกติ
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
69,783,668.79
- 69,783,668.79
ค่าสินไหมทดแทน - อุทกภัย
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
16,487,067.25 2,133,249.36 8,811,299.87
110,128.99 2,850,524.74 30,392,270.21
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
4,678,433.00
4,100.00 8,098,045.69
236,616.65 13,017,195.34
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
97,431,197.34 3,241,524.37 38,662,257.11
138,535.03 8,235,823.26 147,709,337.11
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
51,854,848.36
ขาดทุนจากการรับประกันภัย						 (68,524,504.01)

บาท

รายงานประจำปี 2555

ข้อมูลต ามการรบั ป ระกันภ ยั ส ำหรับป สี นิ้ ส ดุ ว นั ท ี่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามประเภทการรบั ป ระกันภ ยั 

Fire
Marine and
Motor
Personal
Miscellaneous
Total
		transportation		
accident
Underwriting income							
Gross premiums written
66,096,052.53 15,874,064.22 60,197,261.68
595,567.16 22,863,401.97 165,626,347.56
Less premiums ceded
27,702,494.54 9,032,450.78 2,673,415.78
132,784.30 20,171,265.74 59,712,411.14
Net premiums written
38,393,557.99 6,841,613.44 57,523,845.90
462,782.86 2,692,136.23 105,913,936.42
Less unearned premium reserve
7,314,203.59 (403,546.72) (3,132,951.55)
252,697.38
(98,191.87) 3,932,210.83
(increase) decrease from previous period
Earned premium
45,707,761.58 6,438,066.72 54,390,894.35
715,480.24 2,593,944.36 109,846,147.25
Fee and commission income
12,290,543.99 3,213,686.18
536,323.77
36,686.79 5,116,293.48 21,193,534.21
Total underwriting income
57,998,305.57 9,651,752.90 54,927,218.12
752,167.03 7,710,237.84 131,039,681.46
Underwriting expenses							
Insurance claims and loss adjustment expenses  6,482,028.30 1,104,175.01 21,752,911.55
28,406.04 5,148,681.87 34,516,202.77
- normal operation
Insurance claims and loss adjustment expenses 69,783,668.79
- 69,783,668.79
- flooding
Commissions and brokerages expenses
16,487,067.25 2,133,249.36 8,811,299.87
110,128.99 2,850,524.74 30,392,270.21
Other underwriting expenses
4,678,433.00
4,100.00 8,098,045.69
236,616.65 13,017,195.34
Total underwriting expenses
97,431,197.34 3,241,524.37 38,662,257.11
138,535.03 8,235,823.26 147,709,337.11
Operating expenses
51,854,848.36
Loss on underwriting						 (68,524,504.01)

Baht
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Underwriting information classified by type of insurance for the year ended December 31, 2011
were as follows :
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20. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปสี ิ้นสุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่ไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยแ ละการจัดการ
ค่าส ินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่
ไม่ใช่ค ่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภ าษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

บาท

2555

2554

33,860,780.23

32,956,789.82

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

11,158,276.13
1,191,324.24
(272,375.71)
6,820,833.88
51,854,848.36

21. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

ดังนี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานสำหรับปสี ิ้นสุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงรายละเอียด

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย - โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย - โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม

บาท

2555

2554

10,125,799.00
239,128.00
2,345,485.49
12,710,412.49

9,751,333.00
231,228.00
2,027,542.63
12,010,103.63

18,150,831.00
371,960.00
2,627,576.74
21,150,367.74
33,860,780.23

18,458,851.08
385,508.72
2,102,326.39
20,946,686.19
32,956,789.82

22. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 คำนวณจากกำไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากรด้วยอัตราร้อยละ 30 ของ
กำไรสุทธิ โดยคำนวณจากกำไรก่อนหักภาษีสำหรับปี หลังจากปรับปรุง บวกกลับด้วยค่าใช้จ ่ายต่างๆ ซึ่งไม่ส ามารถ
ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี และหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถ ือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 (พ.ศ.2554) ลงวันท ี่ 14 ธันวาคม 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการลดอัตรารัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2555 คำนวณจากกำไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอ ากรด้วยอัตรา
ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ และภาษีเงินได้นติ ิบุคลสำหรับปี 2556 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
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20. OPERATING EXPENSES

Operating expenses for the years ended December 31, 2012 and 2011 were summarized as follows :
Baht
2012
2011
Employee benefit expense, not underwriting and
loss adjustment expenses
33,860,780.23
32,956,789.82
Premises and equipment expense, not underwriting
expenses
12,109,178.29
11,158,276.13
Taxes and duties
1,169,795.75
1,191,324.24
Bad debt and doubtful accounts
52,150.27
(272,375.71)
Other operating expenses
6,418,015.93
6,820,833.88
Total operating expenses
53,609,920.47
51,854,848.36
21. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE

Employee benefit expense for the years ended December 31, 2012 and 2011 were
summarized as follows :
Baht
2012
2011
Management			
Wages and salaries
10,125,799.00
9,751,333.00
Pension costs - defined contribution plans
239,128.00
231,228.00
Others
2,345,485.49
2,027,542.63
12,710,412.49
12,010,103.63
Other employees			
Wages and salaries
18,150,831.00
18,458,851.08
Pension costs - defined contribution plans
371,960.00
385,508.72
Others
2,627,576.74
2,102,326.39
21,150,367.74
20,946,686.19
Total
33,860,780.23
32,956,789.82
22. CORPORATE INCOME TAX

Corporate income tax for the year 2011 is calculated by multiplying from tax profits
by the rate of 30% of net profits. Corporate income tax is calculated by multiplying earnings
represents net profit before income tax for the period, after adding back certain expenses which are
non-deductible for income tax computation purposes, and less certain transactions which are exemption
or allowable from income tax.
According to the Royal Decree 530 (B.E. 2554) dated December 14, 2011 issued under the Revenue
Code, regarding the reduction of income tax rates, corporate income tax for the year 2012 is calculated
by multiplying from tax profits by the rate of 23% of net profits, and for the year 2013, onwards by the rate
of 20% of net profits.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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23. เครื่องมือทางการเงิน

23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล สำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมและเงินค้างรับ/ค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังก ล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ และมูลค่าสูงสุดของ
ความเสีย่ ง คือ มูลค่าตามบญั ชีของสนิ ทรัพย์ด งั กล่าวหกั ดว้ ยคา่ เผือ่ ห นีส้ งสัยจ ะสญู ตามทแ่ี สดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
บาท

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นล งอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
ตามอัตราตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
18,513,947.94
- 4,764,815.97 23,278,763.91
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน
- 380,430,000.00
- 380,430,000.00
หุ้นกู้
- 20,000,000.00
- 20,000,000.00
ตั๋วเงิน
5,000,000.00
- 5,000,000.00
เงินให้ก ู้ยืม
5,518,025.58
- 5,518,025.58
รวม
24,031,973.52 405,430,000.00 4,764,815.97 434,226,789.49

เครื่องมือทางการเงินที่มอี ัตราดอกเบี้ยคงทีจ่ ัดแบ่งตามระยะเวลานับจ ากวันท ี่ในงบแสดงฐานะการเงิน ถึงวันที่
ที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ด ังนี้
บาท

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
อัตราดอกเบี้ย
					
ถัวเฉลี่ย
					
(ร้อยละต่อป ี)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า
3 เดือน
325,430,000.00 55,000,000.00
- 380,430,000.00 2.25 - 4.25
หุ้นกู้
- 20,000,000.00 20,000,000.00 5.50 - 6.50
ตั๋วเงิน
5,000,000.00
- 5,000,000.00
3.70
รวม
330,430,000.00 55,000,000.00 20,000,000.00 405,430,000.00
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23. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

23.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 32 (Revised
2007) “Financial Instruments : Disclosure and Presentations”, principally comprise deposits at financial
institutions, investments in securites, loans, and amounts due from/to reinsurers. The financial risks associated
with these financial instruments and risk management policy is described below.
Credit risk
Concentrations of the credit risk with respect to premiums due and uncollected are
insignificant due to the large number of customers comprising the customer base and their dispersion
across different industries and geographic regions in Thailand. The maximum exposure to credir risk is the
book value of assets after deduction of allowance for doubtful debts as presented in the statements of
financial position.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate and the Company’s
cash flows will affect due to changes in market interest rate.
Baht

		
Deposits at financial institutions
Fixed deposits over 3 months
Debentures
Notes
Loans
Total

Book value as at December 31, 2012
Floating interest Fixed interest rate Non interest
Total
rate		
rate
18,513,947.94
- 4,764,815.97 23,278,763.91
- 380,430,000.00
- 380,430,000.00
- 20,000,000.00
- 20,000,000.00
5,000,000.00
- 5,000,000.00
5,518,025.58
- 5,518,025.58
24,031,973.52 405,430,000.00 4,764,815.97 434,226,789.49

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

Baht

Book value at December 31, 2012
Within 1 year Over 1 to 5 years Over 5 years
Total
Interest rate
					
(% per annum)
Investments in securities - net
Fixed deposits over 3 months 325,430,000.00 55,000,000.00
- 380,430,000.00 2.25 - 4.25
Debentures
- 20,000,000.00 20,000,000.00 5.50 - 6.50
Notes
5,000,000.00
- 5,000,000.00
3.70
Total
330,430,000.00 55,000,000.00 20,000,000.00 405,430,000.00
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ  พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทสี่ ำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ  ไม่มธี ุรกรรมที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศทมี่ ีสาระสำคัญคงเหลือ ณ วันทใี่น
งบแสดงฐานะการเงิน
23.2 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าย ตุ ธิ รรม หมายถงึ จำนวนเงินท ผี่ ซู้ อื้ แ ละผขู้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสนิ ทรัพย์ก นั ในขณะทที่ งั้ ส องฝา่ ยมีค วาม
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
บริษัทฯ  ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่งมือทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- หลักท รัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาทซี่ ื้อข ายกันในตลาด
- เงินฝ ากสถาบันก ารเงิน พันธบัตร หุ้นก ู้ และตั๋วเงิน ซึ่งม ีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน ้อยกว่า 90 วัน มูลค่า
ยุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด
โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
เงินให้กู้ยืม
- มูลค่าย ตุ ธิ รรมของเงินให้ก ยู้ มื ท ใี่ ช้อ ตั ราดอกเบีย้ แ บบลอยตัว และไม่มคี วามเสีย่ งทมี่ สี าระสำคัญข องการให้
สินเชื่อถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมทใี่ช้อัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อ ัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าต อบแทนกรรมการนเี้ป็นผลประโยชน์ทจี่ ่ายให้แ ก่กรรมการของบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพ ระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทเี่กี่ยวข้องทจี่ ่ายให้กับก รรมการในฐานะผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าต อบแทนผบู้ ริหารเป็นค ่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าต อบแทนและผลประโยชน์อ ื่นให้แ ก่กรรมการเฉพาะใน
ฐานะผบู้ ริหาร และให้แ ก่ผ บู้ ริหารตามนยิ ามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
อันได้แก่ผ จู้ ดั การ หรือผ ดู้ ำรงตำแหน่งระดับบ ริหารสรี่ ายแรกตอ่ จ ากผจู้ ดั การลงมา และผซู้ งึ่ ด ำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับ
บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายรวมถึงผดู้ ำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินทเี่ป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวม
ทั้งสิ้น 12.71 ล้านบาท และ 12.01 ล้านบาท ตามลำดับ
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Foreign currency risk
The Company considers itself no significant foreign currency risk relating to receipts of
insurance premiums in foreign currencies and reinsurance with non-life insurance companies’ overseas,
since the figures of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies outstanding at the
statements of financial position date is not material.
23.2 Fair value
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.
Methodology of fair value measurement depens upon characteristics of the financial
instruments. For the financial instruments which are regarded as traded in an active market, fair value
has been determined by the latest quoted market price. If however the appropriate quoted market price
cannot be determined, the fair value is determined using an appropriate valuation technique.
The following methods and assumptions were used by the Company in estimating the fair values
of financial instruments :Investments in securities
- The fair value of listed securities is based on their quoted market prices.
- The fair values of deposits at financial institutions, bonds, debentures and notes with maturity
periods of less than 90 days are based on their carrying value. For those with maturity periods longer than
90 days, fair values are estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate
and the remaining period to maturity.
Loans
- For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on
carrying value. The fair value of fixed interest rate loans is estimated using a discounted cash flow method
base on the current interest rate.
24. REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTORS

Directors’ remuneration
Director’s remuneration represents the benefits paid to the directors of the Company in accordance
with Section 90 of the Public Company Limited Act, exclusive of salaries and related benefits payable to
executive directors.
Executive directors’ remuneration
Executive directors’ remuneration is salaries. remunerations and other benefits to the
executive directors, in accordance with the definitions of the Office of the Securities and Exchange
Commission. Executive directors under definition includes a chief executive officer, the next
four executive levels immediately below that chief executive officer and all persons in positions
comparable to these fourth executive levels including all persons in positions comparable to management
in accountant and finance.
For the year ended December 31, 2012 and 2011, the Company has remuneration of directors and
executive directors in total amount of Baht 12.71 million and Baht 12.01 million, respectively.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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25. หลักท
 รัพย์ประกันวางไว้ก
 ับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 14 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท
ตามลำดับ และพันธบัตร จำนวน 3 ล้านบาท วางไว้เป็นห ลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันไว้ก ับนายทะเบียนประกันภ ัย มาตรา
19 แห่ง พระราชบัญญัติประกันว ินาศภัย พ.ศ. 2535
26. หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวางไว้ก
 ับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ  ได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท ใช้เป็นหลักทรัพย์
ในการวางเป็นส ำรองสำหรับเบี้ยประกันภ ัยไว้กับนายทะเบียน
27. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนป ระกันวินาศภัย มีจ ำนวนดังนี้
เงินสมทบกองทุนประกันว ินาศภัย

2555
1,268,486.06

บาท

2554
902,638.76

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้นต ามพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งป ระกอบด้วยเงินท พี่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษัทฯ  จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันค ือ
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน สำหรับปีสิ้นสุดว ันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็นจำนวน
เงินประมาณ 0.61 ล้านบาท และ 0.62 ล้านบาท ตามลำดับ
29. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อว ันที่ 28 เมษายน 2554 ผู้ถือห ุ้นมีมติอนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แ ก่ผถู้ อื หนุ้ จำนวน 6 ล้านหนุ้ ในอตั ราหนุ้ ละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท
30. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินส ำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) เป็นเงินสำรองจนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังก ล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ ำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ  ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยแ ละดำเนินธุรกิจในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดทแี่ สดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวข้องกับ
ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทกี่ ล่าวไว้
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25. ASSETS PLEDGED WITH REGISTRAR

As at December 31, 2012 and 2011, the Company pledged bank deposit amount of Baht 14
million and Baht 14 million, respectively and bonds amount of Baht 3 million as collateral with the registrar
in accordance with the Section 19 of Insurance Act B.E. 2535.
26. ASSETS RESERVE PLEDGED WITH REGISTRAR

As at December 31, 2012 and 2011, the Company pledged bank deposit amount of Baht 30 million
as collateral against premium reserve with the registrar.
27. CONTRIBUTION TO NON-LIFE INSURANCE FUND

follows:

As at December 31, 2012 and 2011, the Company has contribution to non-life insurance fund as

Contribution to non-life insurance fund

2012
1,268,486.06

Baht

2011
902,638.76

28. PROVIDENT FUND

The Company and its employees have jointly registered a provident fund scheme under Provident
Fund Act B.E. 2530. The fund is contributed to by the Company and its employees at the same monthly rare
of 3% of the employees’ salary. For the year ended December 31, 2012 and 2011, the Company contributed
approximately Baht 0.61 million and Baht 0.62 million, respectively.
29. DIVIDENT PAYMENT

According to Annual General Meeting No. 1/2011 held on April 28, 2011, the Company passed a
resolution to pay dividend from the 2010 opration to 6 million shares at Baht 2 per share, totaling Baht 12
million.
30. 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 precent of the registered share capital. The statutory reserve could not
use for dividend payment.
31. 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.
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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32. ทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั ฯ  ได้น ำเงินฝ ากธนาคาร จำนวนเงินรวม 64.93 ล้านบาท พันธบัตร
และสลากออมสิน จำนวนเงินรวม 1.00 ล้านบาท และ 3.00 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้
บาท
2555
2554
เงินฝากธนาคาร
ค้ำป ระกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
20,000,000.00
20,000,000.00
หลักทรัพย์วางไว้กับนายทะเบียน
14,000,000.00
14,000,000.00
หลักทรัพย์จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน
30,000,000.00
30,000,000.00
ค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต
500,000.00
500,000.00
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
430,000.00
430,000.00
รวม
64,930,000.00
64,930,000.00
พันธบัตร
หลักทรัพย์วางไว้กับนายทะเบียน (หมายเหตุ 24)
3,000,000.00
รวม
3,000,000.00
สลากออมสิน
ค้ำประกันต่อศาล
1,000,000.00
รวม
1,000,000.00
33. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ   คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดำรงเงินกองทุนฯ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
34. หนี้สินท
 ี่อาจจะเกิดข ึ้นและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ  ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผ ู้รับประกันภ ัย โดยมีทุนท รัพย์ถูกฟ้องเป็น
จำนวนเงินโดยรวมประมาณ 1.40 ล้านบาท ซึ่งคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล
35. ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

บริษัทฯ  ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยอ ย่างร้ายแรง ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อค่าสินไหมทดแทนทเี่กิดขึ้น โดยบริษัทฯ  ได้บ ันทึกส ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
ตามจำนวนทปี่ ระมาณขนึ้ โดยผบู้ ริหารและสำรองคา่ ส นิ ไหมทดแทนทปี่ ระมาณขนึ้ ต ามทถี่ กู เรียกจากการรบั ป ระกันภ ยั ต อ่ 
จำนวนรวม 124.89 ล้านบาท และประมาณสินไหมที่จะได้รับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ จำนวน 44.83 ล้านบาท
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32. RESTRICTED ASSETS AND COMMITMENT

As at December 31, 2012 and 2011, the Company pledged bank deposit of Baht 64.93 million
and bonds and premium savings certificate in total amount of Baht 1.00 million and Baht 3.00 million,
respectively as collaterals as follows:
Baht
2012
2011
Bank deposit as collateral for:
Bank overdraft
20,000,000.00
20,000,000.00
Assets pledged with registrar
14,000,000.00
14,000,000.00
Assets reserve pledged with registrar
30,000,000.00
30,000,000.00
Credit card usage
500,000.00
500,000.00
Electricity usage
430,000.00
430,000.00
Total
64,930,000.00
64,930,000.00
Bonds as collateral for :
Assets reserve pledged with registrar
3,000,000.00
Total
3,000,000.00
Premium savings certificate as collateral for:
Court
1,000,000.00
Total
1,000,000.00
33. CAPITAL MANAGEMEMT

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 Commission.
34. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

As at December 31, 2012, the Company has been sued as insurer, with the suing amounts of
approximately Baht 1.40 million. The case is under the court’s consideration.
35. EFFECTS FROM FLOODING

The Company was affected by the severe flooding occurred in various areas in Thailand,
resulting insurance claims. The Company recorded the loss reserve for claim, estimated by the
management and reinsured, in total amount of Baht 124.89 million and the estimated claim refundable
from the reinsurers in amount of Baht 44.83 million.
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สำหรับป สี นิ้ ส ดุ วนั ท ี่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ได้บ นั ทึกส ำรองคา่ ส นิ ไหมทดแทนทเี่ กิดข นึ้ เพิม่ เติมต ามจำนวน
ทีป่ ระมาณขนึ้ โดยผบู้ ริหารและสำรองคา่ ส นิ ไหมทดแทนทปี่ ระมาณขนึ้ ต ามทถี่ กู เรียกจากการรับป ระกันภ ยั ต อ่ จ ำนวนรวม
53.93 ล้านบาท และสินไหมที่จะได้รับคืนจากผู้รับประกันภ ัยต่อจำนวน 24.80 ล้านบาท
บริษทั ฯ  ประมาณการอย่างดที สี่ ดุ ส ำหรับส ำรองคา่ ส นิ ไหมทดแทนจากขอ้ เท็จจ ริงข องสถานการณ์แ ละรายงาน
การสำรวจภัยจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อสมมติต่างๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม และสำหรับสำรองสินไหม
ทดแทนสว่ นทเี่ รียกคนื จ ากการเอาประกันภ ยั ต อ่ โดยอา้ งอิงจ ากสญั ญาประกันภ ยั ต อ่ ท เี่ กีย่ วข้อง อย่างไรกต็ าม ยังม คี วาม
ไม่แ น่นอนสบื เนือ่ งของการใช้ส มมติต า่ งๆ ของฝา่ ยบริหารในการประมาณการ สำรองคา่ ส นิ ไหมทดแทน ซึง่ อ าจมผี ลตอ่ 
การได้รับผลจากการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนที่ถูกเรียกจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าว และผลต่างอาจมีสาระสำคัญ
36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน ี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท ี่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
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For the year ended December 31, 2012, the Company additional recorded the loss reserve for
claim , estimated by the management and reinsured, in total amount of Baht 53.93 million and the claims
that are refundable from the reinsurers in amount of Baht 24.80 million.
The Company set up loss reserve based on a best estimate, taking into account the current situation
and the latest surveyor reports, as well as various appropriate assumptions and , for claims refundable from
reinsurers, with reference to the related reinsurance contracts. However, there are inherent uncertainties
in the assumptions used by the management in estimating the loss reserves, which could affect from the
estimated amount of loss reserves claimed by the reinsured. Actual results could significantly differ from the
estimates.
36. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2013.

These financial statement were authorized for issue by the Board of Directors on February 27,

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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