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ส่ วนที่ 1
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ความเป็ นมา บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริ ษทั ประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน)” การเปิ ดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั
เมืองไทยประกันภัย จํา กัด” เป็ นการผนึกกําลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพือ่ เพิ่มความแข็งแกร่ ง และศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริ การ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริ ษทั ให้ส่งเสริ มจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการ
แสดงความพร้อมเพือ่ สนองตอบนโยบายการเปิ ดเสรี ธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้
“ ด้วยเป้ าหมายและความมุ่งมัน่ เพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยชั้นนําอันดับต้นของประเทศภายใน 5 ปี ด้วย
เบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรื อ 7,000 ล้านบาท และเป็ นบริ ษทั ที่มีความมัน่ คง และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจด
ทะเบียน 590 ล้านบาท มีความเป็ นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริ หารงานด้วย
หลักจริ ยธรรมและความโปร่ งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ” โดยมีคุณกฤตยา ลํ่าซํา และคุณนวลพรรณ ลํ่าซํา
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ แก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์
ในความเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่ง
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและร่ วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพประกอบ
กับการให้บริ การที่ซ่ือสัตย์สุจริ ตแก่ลกู ค้าจนได้รับความไว้วางใจ ทําให้ช่ือเสี ยงของบริ ษทั เป็ นที่รู้จกั และยอมรับของสาธารณชนทัว่ ไป
จากวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั สู่กระบวนการบริ หารจัดการอย่างมืออาชีพ ทําให้บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) มุ่งมัน่ ในการเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน ทั้งด้านบุคลากรที่มี
คุณภาพและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย พร้อมนําเสนอความคุม้ ครองที่ สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการ
ของลูกค้า โดยเน้นความสําคัญในการให้บริ การลูกค้าครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ มีช่องทางการให้บริ การหลากหลาย ผูเ้ อา
ประกันสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัว่ โมง บริ ษทั พร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ เพือ่ ให้คุณรู ้สึกอบอุ่นใจและยิม้ ได้เมื่อ
ทําประกันภัยกับเมืองไทยประกันภัย ดังสโลแกน “ เมืองไทยประกันภัย ยิม้ ได้ เมือ่ ภัยมา ”
ความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรธุรกิจ Corporate Social Responsibility (CSR)
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: Corporate Social
Responsibility (CSR) โดยมุ่งมัน่ ดําเนินกิจกรรมและโครงการเพือ่ สังคมมาอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึง
มีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ได้มีนโยบายจัดทําโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ดาํ เนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้านคนพิการทั้งในระดับชุมชนประเทศ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุนและบริ จาคเงิน สิ่ งของ ช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และการส่งเสริ มรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนไทย
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พร้อมกันนี้ พันธกิจ (Mission) หลักที่สาํ คัญของบริ ษทั ประการหนึ่ง คือ การเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความสําคัญ
กับการทํากิจกรรมต่างๆ เพือ่ สังคมและพนักงาน ภายใต้ปรัชญา คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ :
โครงการ “อาสาเมืองไทยฯ”
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ดําเนินงานด้านกิจรรมองค์กรเพือ่ สังคมอย่างต่อเนื่อง และจริ งจัง โดย
ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ได้มีนโยบายจัดทําโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ให้ความสําคัญ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ : Corporate Social Responsibility
(CSR) โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้านคนพิการทั้งในระดับชุมชน ประเทศ นอกเหนือไปจากนั้น ยังให้การ
สนับสนุนและบริ จาคเงิน สิ่ งของช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งการส่งเสริ มรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เด็ก
และเยาวชนไทย
พร้อมกันนี้ได้ประกาศ MISSION หลักที่สาํ คัญของบริ ษทั คือ การเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความสําคัญกับการทํา
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ สังคมและพนักงาน โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกตามนโยบายของบริ ษทั จําเป็ นที่จะต้องอาศัยพนักงานของบริ ษทั ให้มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะ
พนักงานคือหัวใจสําคัญขององค์กร จึงได้จดั ให้มีโครงการอาสาเมืองไทยฯ ขึ้นมา เพือ่ ส่งเสริ มความสําเร็ จด้าน CSR อีกทั้งยังเป็ นการ
ส่งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม CSR และเป็ นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสาธารณชน
กิจกรรมเพือ่ สังคม ในปี 2551
นักกีฬาคนพิการร่ วมเชียร์ไทยในโอลิมปิ กเกมส์ 2008
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) นําทัพนักกีฬาคนพิการ อดีตทีมชาติ
ไทย บินสู่ปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อร่ วมเชียร์ไทยในโอลิมปิ กเกมส์ 2008 จํานวนกว่า 30 คน พร้อมคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ให้เกียรติร่วมส่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
สนับสนุนการจัดมหกรรมนวัตกรรมส่งเสริ มศักยภาพคนพิการไทย
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ร่ วมกับสํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมหกร รมนวัตกรรมส่งเสริ มศักยภาพคนพิการไทย เมื่อวันที่ 27 – 28 สิ งหาคม 2551 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานนี้เป็ นการแสดงศักยภาพของคนพิการไทยว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับคนทัว่ ไป
กิจกรรมเครือข่ ายนิสิต นักศึกษา “Youth Day ทําดีไร้ ยางอาย ครั้งที่ 2”
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนจํานวน 30,000 บาท แก่เครื อข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth
for Next Step ของกลุ่มนิสิต นักศึกษา และนักเรี ยนจากสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ เพือ่ จัดกิจกรรม “Youth Day ทําดีไร้ยางอาย ครั้งที่
2” โดยมีตวั แทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมสมาชิกเครื อข่ายเป็ นตัวแทนรับมอบ นับเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ บริ ษทั ร่ วมเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลัก ทั้งนี้เพือ่ ต้องการส่งเสริ มและสนับสนุนเยาวชนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมีจิตอาสา เพือ่ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สังคมต่อไป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทําดีก็เท่ได้”
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กลุ่มเมืองไทยร่ วมรณรงค์สิ่งแวดล้อม
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด เข้าร่ วมโครงการ Shred 2 Share กับบริ ษทั
อินโฟเซฟ จํากัด ซึ่งเป็ นโครงการที่นาํ กระดาษที่ใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิล เพือ่ นํากลับมาใช้ใหม่ และถ้าบริ ษทั มีกระดาษที่ใช้
แล้วมาเข้าโครงการนี้ทุกๆ จํานวน 2 ตัน บริ ษทั อินโฟเซฟ จะสมทบเงินทุน 2,000 บาท สําหรับการซื้อหนังสื อบริ จาคให้แก่เด็กนักเรี ยน
ที่ยากจน โครงการนี้นอกจากจะรักษาสิ่ งแวดล้อมแล้ว ยังเป็ นการสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรี ยนด้วย
กิจกรรม “แบ่งฝันปันรัก”
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทําความดีส่งท้ายปี 2551 ณ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ใน
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผูพ้ กิ ารจํานวนกว่า 300 คน พร้อมกันนี้ยงั
ได้สนับสนุนการปลูกผักไร้ดินปลอดสารพิษ (ไฮโดรโพนิค) การมอบอุปกรณ์กีฬาและชุดสนับสนุนการเรี ยนการสอนของน้องๆ ผูพ้ กิ าร
อีกจํานวนมาก สร้างความประทับใจ และรอยยิม้ ทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ ตามสโลแกนว่า “แบ่งฝันปั นรัก”
โครงการอาสาสมัครแพทย์พยาบาลไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการอาสาสมัครแพทย์พยาบาลไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริ กา
ซึ่งเป็ นโครงการรักษาผูป้ ่ วยโรคปากแหว่ง จมูกโหว่ง และโรคทางสายตา ณ โรงพยาบาลตํารวจ และวชิระพยาบาล โดย บริ ษทั ให้การ
ช่วยเหลือค่าเดินทางสําหรับผูป้ ่ วย และประสานงานเรื่ อง ที่พกั และรถรับส่งผูป้ ่ วย รวมทั้งรับผิดชอบค่าที่พกั ของคณะแพทย์พยาบาลไทย
และนานาชาติจากสหรัฐอเมริ กา โครงการนี้มีจาํ นวนผูป้ ่ วยที่มาขอรับการรักษาประมาณ 800 คน
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อบริ ษทั
ชื่อย่อ
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ
สถานที่ ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
MTI
0107551000151
รับประกันวินาศภัย
เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
0-2665-4000, 0-2290-3333
0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033
www.muangthaiinsurance.com
590,000,000 บาท
590,000,000 บาท
59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

1.2 นิติบุคคลทีบ่ ริ ษทั ถือหุน้ และมีการประกอบธุรกิจที่เป็ นสาระสําคัญ
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เมืองไทยเรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
เลขที่ 252/251, 252/253 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 6
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์
0-2693-3399
ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่าย
จํานวนหุน้ ที่บริ ษทั ถือ

1.3 บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุน้
ที่ต้ งั

โทรศัพท์
โทรสาร
Call Center
e-mail
เว็บไซต์
- ผูส้ อบบัญชี

ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
- สํานักเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

4,830,000,000 บาท
4,794,064,050 บาท
หุน้ สามัญ
96,000,000 หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ์
383,406,405 หุน้
หุน้ สามัญ
10,983,945 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 11.44
หุน้ บุริมสิ ทธิ์
43,094,365 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 11.24

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
0-2229-2800
0-2359-1259
0-2229-2888
contact.tsd@set.co.th
www.tsd.co.th
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดย
นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรื อ
นางสาววิสสุตา จริ ยาธนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรื อ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ต คอมเพล็กซ์
ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร10110
0-2264-0777 , 0-2661-9190
0-2264-0790 , 0-2661-9192
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
0-2290-3221-4
0-2276-4050
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2. ปัจจัยความเสี่ยง
ภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐ และความผันผวนของราคานํ้ามันในปี 2551 ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจน ได้แก่ การขยายตัวภาคการผลิตลดลง ต้นทุนสิ นค้าและบริ การสูงขึ้น ส่งผลให้
ภาวะเงินเฟ้ อเพิม่ สูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื้อลดลง ยิง่ ไปกว่านี้สภาวะการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ ทําให้นกั
ลงทุนจากต่างประเทศไม่กล้าตัดสิ นใจลงทุน หรื อชะลอการลงทุน และนักลงทุนบางส่วนยกเลิกแผนการลงทุน
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว ทําให้ผบู ้ ริ โภคใช้เวลามากขึ้นในการตัดสิ นใจเลือกสิ นค้าและบริ การที่
จําเป็ นต่อชีวติ ประจําวัน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย บริ ษทั ประ
กันภัยจึงต้องเร่ งปรับตัวเพือ่ รับมือกับ
สภาวะดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบการให้บริ การและการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ
ให้เหมาะสม เพือ่ เสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้มนั่ คง เป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคและนักลงทุน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมของการประกันภัยในปี 2551 มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง บริ ษทั ประกันภัยหลายแห่งมีการปรับตัวอย่าง
มากเพือ่ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เช่น การเพิ่มช่องทางการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการแสวงหาพันธมิตรที่มี
ความสามารถทางธุรกิจเฉพาะหรื อสามารถเอื้อประโยชน์ในด้านข้อมูลผูบ้ ริ โภค เพือ่ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว
ดังนั้น บริ ษทั ประกันภัยจึงต้องมีการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการพิจารณารับประกันภัย ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทนั สมัย ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพ เพื่ อให้บริ การที่เป็ นเลิศและสามารถตอบสนองความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภคได้อย่าง
เต็มที่ อีกทั้งยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดให้มีรายได้เพียงพอต่อการดําเนินงานและตอบแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั อย่าง
เหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางการ
ในปี 2551 ได้มีการออกพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการร่ างระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ ีและเป็ นไปตามหลักสากล เช่น แนว
ทางการตรวจสอบและกํากับ การดํารงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ ยง การคํานวณเงินสํารองประกันภัยด้วยวิธีทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐานขั้นตํ่าในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกันภัย และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสําหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้น นโยบายส่วนใหญ่เน้นการมีธรรมาภิบาลและการเสริ มสร้างความมัน่ คงของบริ ษทั ประกันภัย
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริ ษทั ประกันภัยจะต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สร้าง
ความพร้อมในหลายๆ ด้าน รวมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะ เพือ่ ให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามกฏระเบี ยบต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน คปภ. ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ ยงในการดําเนิน
ธุรกิจให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ตามลักษณะความเสี่ ยง ดังนี้

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง ความเสี่ ยงจากการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและการนําไปปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสม หรื อไม่
สอดคล้องกับปั จจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
มีหน่วยงานที่ดูแลด้านกลยุทธ์ท่ีมีการเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่างดีในการปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์ โดยการค้นคว้าและ
วิเคราะห์ในเชิงลึกทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และคู่แข่งขันด้วยการจําลองที่เหมาะสม ในหลายแง่มมุ ทางธุรกิจและ
กระบวนการทํางาน ทําการถ่ายทอดกลยุท ธ์ดงั กล่าวไปยังหน่วยธุรกิจให้สอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร และหลังจากมีการนํากลยุทธ์ไปใช้
แล้ว จะต้องทําการติดตามผลเปรี ยบเทียบกับประมาณการและงบประมาณ รวมทั้งปั จจัยบ่งชี้ในเรื่ องความเสี่ ยงและส่งสัญญาณเตือนไป
ยังหน่วยธุรกิจ ให้หาแนวทางป้ องกันและสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
2. ความเสี่ ยงจากการรับประกัน (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิดความเสี ยหาย ที่ต่างไปจากสมมติฐาน
ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากการรับประกัน
ความเหมาะสมของเบี้ยประกันภัยแต่ละผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลในอดีตของสิ นไหมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริ หารจัดการ และค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการรับประกันภัยต่อ รวมเป็ นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์
การดํารงเงินสํารองบริ ษทั ต้องมีการคํานวณและดํารงยอดเงินสํารองให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในปี 2552 บริ ษทั
จะคํานวณโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตด้วยวิธีทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยตามที่ คปภ. กําหนด ซึ่งจะเป็ นไปตามมาตรฐานสากล อันจะ
ก่อให้เกิดความมัน่ ใจต่อผูบ้ ริ โภคถึงความพร้อมและศักยภาพของบริ ษทั ในการรองรับความเสี่ ยงในอนาคตได้ดียงิ่ ขึ้น
การพิจารณารับประกันภัย บริ ษทั จะพิจารณาอย่างละเอียดถึงผูเ้ อาประกันภัย ลักษณะธุรกิจ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ
ข้อมูลทางสถิติประกอบ ทั้งนี้จะต้องจัดสรรความเสี่ ยงให้มีการกระจายตัว และหากการรับประกันภัยใดมีความเสี่ ยงสูง บริ ษทั จะมีการ
กระจายความเสี่ ยงไปยังบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยต่อที่มีความมัน่ คงทางการเงินโดยพิจารณาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจาก
สถาบันการจัดอันดับนานาชาติ โดยการกระจายความเสี่ ยงนี้จะมีการจัดทําเป็ นสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การ
ทําสัญญาการประกันภัยต่อแบบล่วงหน้ารายปี และการทําสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย นอกจากนี้ บริ ษทั ยังทําสัญญาประกันภัย
ต่อแบบค่าเสี ยหายส่วนเกินเพือ่ ป้ องกันการสูญเสี ยกรณี ท่ีมีการชดเชยเป็ นมูลค่าสูงมากในเหตุการณ์เดียวกัน จึงมัน่ ใจได้วา่
บริ ษทั ได้
ดําเนินการป้ องการความเสี่ ยงจากความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นไว้อย่างเพียงพอแล้ว
3. ความเสี่ ยงจากการลงทุน (Investment Risk)
หมายถึง ความเสี่ ยงของความเสี ยหายทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดของสิ นท รัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ รวมถึงความเสี่ ยงจาก
โอกาสที่ผกู ้ ยู้ มื หรื อคู่สญ
ั ญาจะไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญา
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากการลงทุน
บริ ษทั มีการกําหนดกรอบการบริ หารการลงทุน (Investment Management Guideline) ซึ่งจะจัดทําระดับ/ขีดจํากัดในการ
ควบคุมความเสี่ ยงที่สาํ คัญทั้งหมด เช่น ขีดจํากัดในการจัดสรรสิ นทรัพย์ (Asset Allocation Guideline) กรอบการลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่างๆ (Industry Concentration Guideline) ขีดจํากัดในการลงทุนในสิ นทรัพย์รายใดรายหนึ่ง (Single Counter-party Exposure Limit)
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ตอ้ งดํารงไว้ ระยะเวลาของการลงทุน หลักเกณฑ์ในการจัดระดับความน่าเชื่อถือของสิ นทรัพย์ลงทุนและระดับ
ผลตอบแทน
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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มีการติดตามและการประเมินผลการลงทุน (Investment Portfolio Mix) อย่างสมํ่าเสมอเทียบกับระดับ/ขีดจํากัดในการ
ควบคุมความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ซึ่งดูแลโดยฝ่ ายลงทุน มีรายงานรายวันและรายเดือน การใช้วธิ ีจาํ ลองเพือ่ ประมาณการการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบของความผันผวนของตลาดและอัตราดอกเบี้ยต่อสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั รวมทั้งสถานะความมัน่ คงของบริ ษทั
4. ความเสี่ ยงจากการดําเนินงาน (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรื อ กระบวนการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในผิดพลาด
หรื อไม่เหมาะสม
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากการดําเนินงาน
บริ ษทั มีการกําหนดบทบาทการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องความเสี่ ยงของทุกหน่วยธุรกิจที่ตนประสบ
และมีความ
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงทุกประเภทให้เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ส่วนหน่วย
สนับสนุนจะทําหน้าที่ให้บริ การแก่หน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ร่ วมกันควบคู่กบั ความรับผิดชอบในการจัดการ
ธุรกิจที่มีความเสี่ ยงจากการดําเนินงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระ มีการกําหนดขั้นตอน
และหน้าที่ในการควบคุม เพือ่ รับผิดชอบในการนําเสนอวัตถุประสงค์ การจัดทํากิจกรรม
ให้เห็นความสําคัญของความเสี่ ยงเพือ่ ให้มี
กระบวนการจัดการความเสี่ ยงทุกขั้นตอนและสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะทําการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการดําเนินงาน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และมีการติดตามผ
ลอย่าง
สมํ่าเสมอ
ในการประเมินความเสี่ ยงจากการดําเนินงานจะพิจารณาระดับของโอกาสความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น (Impact) ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องแจ้งความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นทุกขั้นตอนการทํางาน และกําหนดระดับ
ของโอกาสความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นและระดับผลกระทบจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในปี 2551 บริ ษทั มีรายได้หลักจากการดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 4 ประเภทหลัก คือ การรับประกันอัคคีภยั คิดเป็ นร้อยละ
20.40% การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งคิดเป็ นร้อยละ 2.53% การรับประกันภัยรถยนต์คิดเป็ นร้อยละ 46.37% และการรับประกัน
ภัยเบ็ดเตล็ดคิดเป็ นร้อยละ 30.70% โดยโครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั โดยรวมเป็ นดังนี้
โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์

อัคคีภยั
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด

รวม

สัดส่วนรายได้ (%)
20.40
2.53
46.37
30.70
100

เป้ าหมายทางธุรกิจของบริษัท
ในปี 2551 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั เมืองไทย
ประกันภัย จํากัด ได้มีมติเห็นชอบในการดําเนินการควบกิจการระหว่าง 2 บริ ษทั เพือ่ เป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งด้านผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจัดจําหน่ายให้ครอบคลุม และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เมืองไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เป็ นต้นมา ซึ่งมีเป้ าหมายขององค์กรที่จะเป็ นผูน้ าํ ทางธุรกิจประกันวินาศภัย
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ตลอดจนเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่มีการบริ หารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และมีวฒั นธรรมองค์กร ที่
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
เป้ าหมายระยะสั้น
บริ ษทั กําหนดเป้ าหมายแผนการดําเนินธุรกิจระยะสั้น ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพย ากรบุคคล และระบบการทํางาน
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของบริ ษทั เพือ่ ให้สามารถรองรับกับการขยายธุรกิจ ภายใต้สภาวการณ์การแข่งขันที่
รุ นแรง และพัฒนาศักยภาพของช่องทางการขายต่างๆ ให้สามารถให้บริ การประกันวินาศภัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังวางเป้ าหมายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายหลังการควบกิจการให้รองรับการแข่งขันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เป้ าหมายระยะยาว
1. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการ เพิ่มช่องทางการบริ การให้เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมายให้ครอบคลุม และมุ่งเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าและยึดหลักความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นจุดศูนย์กลาง เพือ่ เป็ นบริ ษทั ที่สร้างสรรค์ความพึง
พอใจของลูกค้าสูงสุด
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริ ษทั โดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยม
ขององค์กร และรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั
3. มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คม ตลอดจนเข้าร่ วมกิจกรรม เพือ่ สาธารณกุศลและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ไม่มีการลงทุนในลักษณะบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมที่มีอาํ นาจใ นการบริ หาร
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทเป็ นหลัก มีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ่ีกรุ งเทพมหานครฯ และมีสาํ นักงาน
ตัวแทนทัว่ ประเทศถึง 310 แห่ง โดยแบ่งเป็ นเขตกรุ งเทพมหานครฯ 46 แห่ง ภาคกลาง 38 แห่ง ภาคเหนือ 28 แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 33 แห่ง ภาคตะวันออก 69 แห่ง และภาคใต้ 96 แห่ง ลักษณะของลูกค้าเป็ นทั้งกิจการ นิติบุคคล โรงงาน ห้างร้าน
สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลธรรมดาทัว่ ราชอาณาจักร
บริ ษทั จัดประเภทของการรับประกันภัยที่มีให้บริ การ ออกเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
1. การประกันอัคคีภยั
- การประกันอัคคีภยั
- การประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยูอ่ าศัย
การประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยูอ่ าศัยแบบประหยัด
- การประกันภัยสิ ทธิการเช่า
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสําหรับบ้าน “ทวีค่า”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสําหรับบ้าน “บ้านเมืองไทย”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสําหรับบ้าน “Home Protect”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสําหรับร้านค้า “ทวีผล”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสําหรับร้านค้าและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME Comprehensive”
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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2. การประกันภัยทรัพย์สิน
- การประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
- การประกันภัยก่อการร้าย
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- การประกันภัยการขนส่งสิ นค้าทางทะเลและทางอากาศ
- การประกันภัยการขนส่งสิ นค้าภายในประเทศ
- การประกันภัยตัวเรื อ
- การประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่ง
4. วิศวกรรม
- การประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
- การประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาติดตั้งเครื่ องจักร
- การประกันภัยเครื่ องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง
- การประกันภัยเครื่ องจักร
- การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดันระเบิด
5. ความรับผิดและเบ็ดเตล็ด
- การประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิด
- การประกันภัยกระจก
- การประกันภัยโจรกรรม
- แผนประกันภัยโจรกรรม “Asset Protect”
- การประกันภัยสําหรับเงิน
- การประกันภัยร้านค้าทอง
- การประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสิ นค้าของผูผ้ ลิต สําหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า “Happy Warranty Plus”
การประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสิ นค้าของผูผ้ ลิต สําหรับโทรศัพท์มือถือ “Happy Mobile Plus”
- การประกันภัยป้ ายโฆษณา
- การประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ “เมืองไทย Golfer Care”
- การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
- การประกันภัยความซื่อสัตย์
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
สําหรับสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่ องในการปฏิบตั งิ านไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูต้ รวจสอบอาคาร
- การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
6. อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (รายเดี่ยว)
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สําหรับนักเรี ยน
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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-

- การประกันภัยอุบตั ิเหตุสาํ หรับผูโ้ ดยสารเรื อรับจ้าง
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “PA 200”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Accident Protect”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย จ่าย 1 คุม้ ครอง 2”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Max”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Smile PA”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Plus”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Your PA”
- แผนประกันภัยอุบ ตั ิเหตุส่วนบุคคล “PA ผูเ้ ยาว์”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Max”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Living”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy More”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Plus”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Care”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Trip”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Relax”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Life”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Adventure”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Bonus”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล “Lady Enjoy”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “Happy Family”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “คุม้ คุณ”
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สําหรับบริ ษทั ห้างร้าน
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สําหรับบริ ษทั ห้างร้าน (เครดิต)
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง รายเดี่ยว และกลุ่ม
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
- แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง “เดินทางสบายใจ”
แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Enjoy Travel”
- การประกันภัยสุขภาพ (กลุ่ม)
- แผนประกันภัยสุขภาพ เดี่ยว “Health Protect”
- แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Be Fit”
- แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Lady Fit”
- แผนประกันภัยโรคมะเร็ ง “Cancer Care”
- แผนประกันภัยสิ นเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “KBANK KLEAN LOAN PROTECTION”
- แผนประกันภัยสิ นเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “KBANK KLEAN O/D PROTECTION”

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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7. ผลิตภัณฑ์พิเศษ
การประกันภัยอัญมณี และทองคํา
การประกันภัยก่อการร้าย (สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่)
การประกันภัยเครื่ องบิน
- การประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้า
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
- การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ
8. ประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 “TP 3” และ “TP-Save”
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 “เมืองไทย 5 พลัส”

การเอาประกันภัยต่ อ
บริ ษทั มีการเอาประกันภัยต่อกับบริ ษทั รับประกันภัยต่อชั้นนําทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในปี 2551 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายในประเทศ จนนําไปสู่ก ารปิ ดสนามบินนานาชาติในกรุ งเทพฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริ การ การอุปโภคบริ โภค การท่องเที่ยว การลงทุนภายในประเทศ และปริ มาณการส่งออก ขยายตัวลดลงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้เดิม ซึ่งเป็ นสัญญาณเตือนให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจประกันวินาศภัยตระหนักถึงปั จจัยเสี่ ยง และผลกระทบต่อการขยายตัว
ของการรับประกันภัย ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนในการบริ หาร การลงทุน และการจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสม โดยต้องติดตามปั จจัย
หลักๆ ดังนี้
่ วายทางการเมืองภายในประเทศ ในปี 2551 ซึ่งส่งผลต่อ
1. เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ จากความไม่สงบ ความวุน

ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ชะลอการตัดสิ นใจลงทุนในประเทศไทย ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ซึ่งประเทศไทย ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกที่ชะลอตัวลง ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่
มีอตั ราการชะลอลงอย่างต่อเนื่องในปี 2551 จากร้อยละ 4.9 ต่อปี มาอยูร่ ้อยละ 3.0 ต่อปี และเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มการชะลอตัวลง
อีกในปี 2552 โดยการคาดการณ์ GDP จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
หน่ วยงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

GDP ปี 2552 (%)
0.5 - 2.0
0.25 - 1.75
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2. เสถียรภาพของค่ าเงินบาท ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2551 หลังจากนั้นค่าเงินบาทได้เปลี่ยนแปลง

ทิศทางเข้าสู่แนวโน้มที่อ่อนค่าลงท่ามกลางความแข็งแกร่ งของเงินดอลลาร์ เนื่องจากถูกมองว่าเป็ นเงิ นสกุลที่มีความปลอดภัยในยามที่
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ซึ่งค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับเงินสกุลเอเชีย แต่ค่าเงินบาทก็สามารถฟื้ นตัวกลับมาแข็งค่า
ขึ้นในช่วงปลายปี 2551 ที่ 34.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยประเมินค่าเงินบาทในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2552 อาจมีแนวโน้ม
ปรับตัวในทิศทางที่อ่อนค่าลงจากความไม่แน่นอนในทิศทางของเงินดอลลาร์ฯ และจะกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2552
จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง และการฟื้ นตัวของการส่งออก
3. อัตราดอกเบีย้ ปี 2551 อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวลง และมีแนวโน้มปรับลดลงอีกในปี 2552 ตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐ (FED) จากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก ส่งสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยในปี 2551 อยูท่ ่ีร้อยละ 2.75
ต่อปี และนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า อัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2552 จะอยูท่ ่ีร้อยละ 1 - 1.5 ต่อปี
่ ่ีระดับ 95
4. ราคานํา้ มันดิบในตลาดโลก สําหรับในปี 2551 ราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับลดลง โดยราคานํ้ามันดูไบทรงตัวอยูท
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และคาดการณ์ในปี 2552 ระดับราคานํ้ามันจะทรงตัวอยูใ่ นระดับตํ่าลง โดยเฉลี่ยประมาณ 40 - 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
่ ่ีร้อยละ 0.4 ต่อปี ซึ่งเป็ นระดับตํ่าสุดในรอบ 6 ปี เนื่องจาก
5. ภาวะเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในเดือนธันวาคม 2551 อยูท
ราคานํ้ามันภายในประเทศปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ ว และยังมีสินค้าโภคภัณฑ์บางรายการปรับลดลง ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ถดถอย ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไป ปี 2552 มีแนวโน้มลดลงในช่วงครึ่ งปี แรก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในครึ่ งปี หลัง
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงระหว่างร้อยละ -1 ถึง 1 ต่อปี
จากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการบริ โภคของประชาชนและภาคเอกชน และการขยายตัวของธุรกิจประกัน
วินาศภัย ดังนี้
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบีย้ ประกันภัย ปี 2547 – 2551
ประเภทประกันภัย
อัคคีภยั
ภัยทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด

2547
7,369.07
3,739.48
47,107.53
21,002.38

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ล้านบาท)
2548
2549
2550
7,743.75 7,174.04
7,103.80
3,789.58 3,869.11
3,826.29
52,589.77 56,755.77 61,261.16
24,709.54 27,292.28 28,456.70

เบี้ยประกันภัยรวม

79,218.47

88,832.65

95,091.21 100,647.94

2551*
7,316.91
4,151.52
64,017.91
28,883.55

อัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัย (ร้อยละ)
2547 2548 2549 2550 2551*
5.55
5.08 5.08 -0.98
3.00
19.58
1.34 1.34 -1.11
8.50
13.23 11.64 11.64 7.94
4.50
7.99 17.65 17.65 4.27
1.50

104,369.89 11.33

12.14

12.14

5.84

3.70

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
* ประมาณการจากบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและการแข่งขันในปี 2552
จากประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี 2552 อ้างอิงบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) โดยคาดการณ์วา่
เศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.25 – 1.75 เนื่องจากรัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ทั้งหลายได้ให้ความสําคัญกับปั ญหา และพยายามใช้นโยบายและมาตรการที่จาํ เป็ นเพือ่ ช่วยบรรเทาความรุ นแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ประกอบกับความรุ นแรงของปั ญหามีแนวโน้มเป็ นไปในทิศทางที่ไม่เลวร้ายไปกว่าปี 2551 ซึ่งปั จจัยเหล่านี้จะเป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
กลไกในการทํางาน และหากปั จจัยที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวตามสมมติฐาน คาดว่าเบี้ยประกันวินาศภัยไทยน่าจะมีการขยายตัวอยูแ่ ต่อยูใ่ น
ระดับที่ไม่สูงนัก ที่ร้อยละ 1.43 – 3.22 ซึ่งแสดงผลอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยเป็ น 3 กรณี ดังนี้ กรณี ต่าํ ร้อยละ 1.43 กรณี ฐาน
ร้อยละ 2.16 กรณี สูงร้อยละ 3.22
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 2: สรุปผลประมาณการเบีย้ ประกันวินาศภัยปี 2552
ประมาณการมูลค่าเบี้ยประกัน (ล้านบาท)
ประเภท

2550

2551F

ประมาณการอัตราขยายตัว (ร้อยละ)

2552F

2552F

2552F

กรณี ต่าํ

กรณี ฐาน

กรณี สูง

2551F

2552F

2552F

2552F

กรณี ต่าํ

กรณี ฐาน

กรณี สูง

อัคคีภยั

7,103.80

7,316.91

7,348.93

7,384.06

7,422.49

3.00

0.44

0.92

1.44

ทะเลและขนส่ง

3,826.29

4,151.52

4,178.20

4,249.23

4,331.03

8.50

0.64

2.35

4.32

รถยนต์

61,261.16

64,017.91

65,057.98

65,527.04

66,314.42

4.50

1.62

2.36

3.59

เบ็ดเตล็ด

28,456.70

28,883.55

29,282.15

29,463.67

29,662.36

1.50

1.38

2.01

2.70

100,647.94

104,369.89

105,867.25

106,624.01

107,730.30

3.70

1.43

2.16

3.22

รวม

ที่มา: การคาดการณ์เบี้ยประกันวินาศภัย ปี 2552, หน้า 6, บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าในปี 2552 ประกันภัยรถยนต์มีโอกาสขยายตัวมากที่สุด คือประมาณร้อยละ 1.62 – 3.59 แต่จาก
ประมาณการยอดจําหน่ายรถยนต์ท่ีลดลง ส่งผลสะท้อนถึงปริ มาณความต้องการประกั นภัยภาคบังคับแห่งกฎหมายลดลง และจากการที่
ผูบ้ ริ โภคปรับเปลี่ยนรู ปแบบการประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ ทําให้เบี้ยประกันภัยประเภทนี้ขยายตัวในอัตราที่ลดลง รองลงมา
เป็ นประกันภัยทางทะเลและขนส่งคาดว่าจะขยายตัวอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.64 – 4.32 จากการประเมินมูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวลดลง
ค่อนข้างมากในช่วงปี 2552 อันเนื่องมาจากความต้องการสิ นค้าภายนอกประเทศเป็ นไปในทิศทางที่ลดลง ประกอบกับความต้องการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การภายในประเทศเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด คาดว่าจะมีอตั ราการขยายตัวในช่วงร้อย
ละ 1.38 - 2.70 ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวที่ลดลง จากความต้องการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล การประกันความเสี่ ยงภัยในทรัพย์สินและ
สุขภาพที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง และโครงการลงทุนขนาดใหญ่น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในปี 2552 ส่งผลให้การประกันวิศวกรรมมีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ส่วนประกันอัค คีภยั คาดว่ามีอตั ราการขยายตัวในช่วงร้อยละ 0.44 – 1.44 ถึงแม้วา่ รัฐบาลชุดใหม่สามารถ
ผลักดันนโยบายในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ และฟื้ นฟูความเชื่อมัน่ ให้กลับมาสู่ภาคเอกชนและผูบ้ ริ โภค อัตราดอกเบี้ยเงินกูป้ รับลดลง
รวมถึงราคาวัสดุก่อสร้างที่ทรงตัว แต่เนื่องจากกําลังซื้อ ของผูบ้ ริ โภคโดยส่วนใหญ่ยงั คงอ่อนแอ รวมถึงสถาบันการเงินเพิ่มความ
ระมัดระวังในการอนุมตั ิสินเชื่อ ส่งผลให้ยอดขายที่อยูอ่ าศัยมีแนวโน้มที่ลดลง
(3) การจัดการผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
นโยบายและขั้นตอนการรับประกันภัย
บริ ษทั มีนโยบายรับประกันภัย เพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ พร้อมทั้งมีการบริ หารความเสี่ ยงภัย
อย่างรอบคอบรัดกุม ซึ่งมีข้ นั ตอนการรับประกันภัยดังนี้
ขั้นที่ 1 ลูก ค้าติดต่อแจ้งความจํานงขอทําประกันภัย โดยอาจจะติดต่อตรงกับบริ ษทั ผ่านพนักงานขายของบริ ษทั หรื อผ่าน
ตัวแทน และส่งข้อมูลและ/หรื อเอกสารที่จาํ เป็ น เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย
ขั้นที่ 2 บริ ษทั พิจารณาความเสี่ ยงภัยจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับ ทั้งนี้หากจําเป็ น บริ ษทั ต้องออกไปสํารวจสิ นทรัพย์ท่ีนาํ มา
ประกันภัย ก่อนนําเสนอความคุม้ ครองและเงื่อนไขที่เหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรื อเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ทั้งนี้บริ ษทั มีเกณฑ์
ในการมอบอํานาจการอนุมตั ิรับประกันภัยตามประเภทประกันภัย และทุนประกันให้เจ้าหน้าที่บริ หารแต่ละระดับสามารถพิจารณารับ
ประกันภัยได้หากเป็ นไปตามเกณฑ์การรับประกันภัยและอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของตน แต่หากเกินกว่าอํานาจอนุมตั ิก็จะส่งต่อไปยั ง
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ระดับที่สูงกว่าต่อไป ทั้งนี้หากเป็ นกรณี ท่ีเป้ นความเสี่ ยงภัยที่ตอ้ งมีการประกันภัยต่อ ฝ่ ายประกันต่อจะดําเนินการจัดหาบริ ษทั ประกัน ภัย
ต่อทั้งในและ/ หรื อต่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าความเสี่ ยงภัยนั้นๆ ในทุนประกันที่ตอ้ งการมีการรองรับความเสี่ ยงภัยได้ และ
หากไม่สามารถรับประกันภัยได้เลยไม่วา่ กรณี ใดๆ บริ ษทั จะรี บดําเนินการแจ้งให้ลกู ค้าทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล โดยเร็ ว
ขั้นที่ 3 หากสามารถรับประกันภัยได้ และลูกค้ายอมรับข้อเสนอ บริ ษทั จะดําเนินการออกกรมธรรม์และนําส่งกรมธรรม์ให้
ลูก ค้า
นโยบายและการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั มีนโยบายชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับผลประโยชน์ โดยเน้นความเป็ นธรรม ซึ่งมีข้ นั ตอน
การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูเ้ สี ยหายหรื อตัวแทนแจ้งความเสี ยหายให้บริ ษทั ทราบ
ขั้นที่ 2 บริ ษทั พิจารณาความเสี ยหาย กําหนดมูลค่าสิ นไหม ทั้งนี้บริ ษทั มีพนักงานสํารวจภัยของบริ ษทั และ/หรื ออาจการจ้าง
บริ ษทั ผูช้ าํ นาญการทั้งในและ/หรื อต่างประเทศเข้ามาร่ วมประมวลความเสี ยหาย ในการอนุมตั ิค่าเสี ยหายบริ ษทั มีเกณฑ์กาํ หนดอํานาจ
เจ้าหน้าที่แต่ละระดับมีอาํ นาจอนุมตั ิได้แตกต่างกัน และมีคณะกรรมการสิ นไหมทําหน้าที่พจิ ารณาค่าสิ นไหมที่มีมลู ค่าสูง หรื อมีลกั ษณะ
ซับซ้อน หรื อมีเงื่อนไขพิเศษ
ขั้นที่ 3 ผูเ้ อาประกันดําเนินการให้บริ ษทั ชดใช้สินไหม โดยการซ่อมแซมหรื อรับเงินค่าสิ นไหมทดแทน
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความมัน่ คงและให้ผลตอบแทนเหมาะสม
ทั้งนี้การลงทุนต้องเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
ขั้นตอนการบริ หารการลงทุน
การบริ หารเงินลงทุนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ ายการเงินซึ่งมีหน้าที่ดูแลกระแสเงินสด (CASHFLOW) ที่เข้ามาในแต่ละวัน
ให้มีความสัมพันธ์กบั รายจ่ายในแต่ละวัน เงินส่วนที่เกินจากรายจ่ายแต่ละวัน จะแจ้งมายังฝ่ ายการลงทุนเพือ่ พิจารณานําเงินส่วนที่เกินนี้
ไปลงทุน
ฝ่ ายการลงทุนจะทําการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย โดยพิจารณากระจายความเสี่ ยงด้านการลงทุนไปยังประเภทที่สามารถลงทุนได้ เช่น การลงทุนซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงิน การลงทุน
เงินฝากธนาคาร การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และให้กโู้ ดยมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ซึ่งมีการกําหนด
สัดส่วนในการลงทุนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดเงินตลาดทุน ณ เวลานั้นๆ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกันของ
การลงทุนแต่ละประเภทกับความเสี่ ยง ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน แล้วจึงเสนอกรรมการผูจ้ ดั การเพือ่ อนุมตั ิการลงทุน
ก่อนดําเนินการทุกครั้ง
ฝ่ ายการลงทุนจะติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างสมํ่าเสมอ จากสถาบันการเงินและศูนย์วจิ ยั
ของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือหลายแห่งประกอบการวางแผนการลงทุนอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ เพิ่มความยืดหยุน่ ของแผนงานการลงทุน
หากสภาวะในตลาดเงินหรื อตลาดทุนเกิดความผันผวน
(4) งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ไม่มี
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5. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
(1) ที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักร
1.1 ที่ทาํ การ (กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั )
1.1.1 โฉนดที่ดินเลขที่ 115115, 138156-7 เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ราคาตามบัญชี 37,285,715 บาท
1.1.2 โฉนดที่ดินเลขที่ 57949 เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
เนื้อที่ 86 ตารางวา ราคาตามบัญชี 8,951,715 บาท
1.1.3 อาคารเลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
ขนาดสูง 4 ชั้น กว้าง 60 เมตร ยาว 45 เมตร
ราคาตามบัญชี (หลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม) 25,686,778 บาท
1.1.4 อาคารเลขที่ 252/505 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
ขนาดสูง 5 ชั้น กว้าง 18.95 เมตร ยาว 22.15 เมตร
ราคาตามบัญชี (หลังหักค่าเสื่ อม) 22,452,629 บาท
1.1.5 อาคารชั้น 11-12 เลขที่โฉนด 415 ห้องชุดเลขที่ 252/81-84
อาคารเลขที่ 252/6B ชื่ออาคารชุดเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
ราคาตามบัญชี (หลังหักค่าเสื่ อม) 103,612,800 บาท
1.1.6 อาคารชั้น 10 เลขที่โฉนด 415 ห้องชุดเลขที่ 252/79
อาคารเลขที่ 252/6B ชื่ออาคารชุดเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
ราคาตามบัญชี (หลังหักค่าเสื่ อม) 16,993,388 บาท
1.2 อสังหาริ มทรัพย์ท่ีบริ ษทั ได้มาจากการรับชําระหนี้ (กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั )
- ห้องชุดเลขที่ 252/194 ชั้น 1 อาคารเลขที่ 252/6 B อาคารชุดเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ เนื้อที่ 157.84 ตาราง
เมตร ราคาตามบัญชี 4,751,712 บาท
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ เช่น สิ ทธิบตั ร สัมปทาน ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมายการค้า ให้อธิบายลักษณะสําคัญ เงื่อนไข รวมทั้งผลต่อการดําเนินธุรกิจและอายุลิขสิ ทธิ์ดงั กล่าว
ไม่มี
6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชัยสิ ริการสุรา โดย นายสรรชัย สกุลไพศาล หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ได้เป็ นโจทก์ยน่ื ฟ้ อง
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด ที่ 1 บริ ษทั คูเนียประกันภัย(ประเทศไทย) จํากัด ที่ 2 ต่อศาลจังหวัดนครราชสี มา ในคดีแพ่งหมายเลข
ดําที่ 611/2549 ทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้อง ในส่วนของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย จํานวน 612,620,262.80 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ อง
โจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลจังหวัดนครราชสี มา และศาลได้มีคาํ สัง่ รับเป็ นคําอุทธรณ์ ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริ ษทั ได้ต้ งั สํารองค่าสิ นไหมทดแทนไว้แล้ว เป็ นจํานวนเงิน 30.60 ล้านบาท
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545 บริ ษทั ชีค เทรดดิ้ง จํากัด โดย นายวรากร จิต ราสุวฒั นาการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูเ้ สนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ กรมการประกันภัย ตามคดีดาํ ที่
24/2545 เพื่อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจํานวนเงิน 303,500,000.-บาท โดย
อนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี้ขาดให้บริ ษทั ชําระเงิน 133,442,391.-บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2545 และเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้ยน่ื คําร้องต่อศาลแพ่งเพือ่ ขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ศาล
พิพากษาให้บงั คับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้บริ ษทั ชําระเงินจํานวน 133,442,391.-บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับจากวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 บริ ษทั ได้ยน่ื อุทธรณ์คาํ สัง่ ศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริ ษทั ได้ต้ งั สํารองค่าสิ นไหมทดแทนไว้แล้ว เป็ นจํานวน 200 ล้านบาท
7. โครงสร้ างเงินทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
(ก) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 590 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 59 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(ข) บริ ษทั ไม่มีหุน้ ประเภทอื่น นอกจากหุน้ สามัญ
(ค) บริ ษทั ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว หรื อมีการ
ออกตราสารแสดงสิ ทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงที่มีหุน้ ของบริ ษทั นั้นเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง
(ง) บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช้หุน้ สามัญ เช่น หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรื อตราสารหนี้
(จ) ในกรณี ที่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการ
บริ หารงานของบริ ษทั โดยที่ขอ้ ตกลงดังกล่าวมีบริ ษทั ร่ วมลงนามด้วย ให้ระบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระสําคัญที่มีผลต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
-ไม่มี(2) ผูถ้ ือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2551
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เมืองไทยฟอร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
FORTIS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
นายไพโรจน์ ลํ่าซํา
นายโพธิพงษ์ ลํ่าซํา
บริ ษทั สมิทธิธาดา จํากัด
SOMERS (U.K.) LIMITED
FORTIS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.
นายบรรยงค์ ลํ่าซํา

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุน้
14,867,850
4,956,000
3,525,840
3,197,937
1,689,010
1,223,708
1,070,508
979,400
951,193
925,709

% ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด
25.20
8.40
5.976
5.420
2.863
2.074
1.814
1.660
1.612
1.569
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(3) นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษทั ฯ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไ ด้เป็ นครั้งคราว และรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบตามที่
กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แต่การจ่ายเงินปั นผลจะต้อง
ขึ้นอยูก่ บั ผลกําไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้อง
8. การจัดการ
(1) โครงสร้างการจัดการ
(1.1) โครงสร้างการจัดการบริ ษทั ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
1. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพือ่
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือกรมธรรม์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
3. ประสานงานระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับฝ่ ายบริ หาร ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับผูบ้ ริ หาร
4. กํากับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรื อรับโอนสิ นทรัพย์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
5. ร่ วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผูบ้ ริ หารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในก ารพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้
6. เสนอผูส้ อบบัญชีให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
7. เปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้องและเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
8. มีอาํ นาจกระทําการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2 . สอบทานให้ บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงา นตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพือ่ ทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ข ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ค ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ง ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเ ขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นระยะอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
8. ทบทวนการลงทุนหรื อธุรกรรมใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ฐานะทางการเงินและความมัน่ คงของบริ ษทั ตาม
ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพือ่ ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
- กรรมการของบริ ษทั
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
- ผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชดั เจนโปร่ งใส เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และส่ง
นโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม
4. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผูบ้ ริ หารระดับสูงเพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดย
จะต้องคํานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสําคัญกับการเพิม่ มูลค่าขอ งส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
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คณะอํานวยการบริ หาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานร่ วมกับคณะผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจการปฏิบตั ิตามแผนงานและงบประมาณ
2. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยจะต้องมีการทบทวนประจําปี และ ปรับปรุ ง
ให้เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
3. พิจารณาให้การอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบในประเด็นทางธุรกิจที่มีการนําเสนอโดยผูบ้ ริ หาร
4. พิจารณาเรื่ องต่างๆที่อยูน่ อกเหนือจากขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิตามแผนธุรกิจและงบประมาณอันจะมีผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงินผลประกอบการหรื อ ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
คณะกรรมการลงทุน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากําหนดนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการลงทุนของ บริ ษทั เพือ่ เสนอต่อ คณะกรรมการ บริ ษทั โดยคํานึงถึง
กฎหมาย เป้ าหมายหลัก และความเสี่ ยง
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
3. ควบคุมดูแลการดําเนินงานด้านการลงทุนลักษณะต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานชุดต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรเพือ่ สนองตอบนโยบายด้านต่าง ๆ ในการลงทุน
5. นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพือ่ ให้นโยบายด้านความเสี่ ยงของบริ ษทั ครอบคลุมความเสี่ ยงด้าน
การลงทุน
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม
ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาํ คัญ เช่น ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงจากตลาด ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงจากการลงทุน และความเสี่ ยงที่มีผลกระทบ
ต่อชื่อเสี ยงของกิจการ
2. อนุมตั ิและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องขีดจํากัดความเสี่ ยงและการวัดค่าความเสี่ ยงสําหรับ
ความเสี่ ยงด้านการลงทุน ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ
3. อนุมตั ิและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อการริ เริ่ มอย่างใหม่ท่ีสาํ คัญ ซึ่ง
อยูน่ อกเหนือจากนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั
4. อนุมตั ิและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องการจัดสรรสิ นทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั
และการปรับส่วนผสมของสิ นทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตตามที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
5. พิจารณาทบทวนรายงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงและองค์ประกอบของความเสี่ ยงประเภทต่างๆ เป็ นระยะ
6. ดูแลและให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องการดํารงเงินกองทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยง เพือ่ การบ่งชี้ การวัดค่า การติดตามและการ
ควบคุมความเสี่ ยง และให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตามที่เห็นว่าจําเป็ น
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8. กํากับดูแลและให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเพียงพอของสิ่ งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ทรัพยากร ระบบและเอกสารเพือ่ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. ตรวจสอบว่ามีการกําหนดอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน
10. ตรวจสอบว่ าขั้นตอนการกํากับดูแลความเสี่ ยงเป็ นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ใช้บงั คับอยู่ ใน
ประเทศไทย และให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงที่อาจมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
(1.2) รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังรายนามต่อไปนี้
1.นายโพธิพงษ์
ลํ่าซํา
2.นายยุตติ
ลํ่าซํา
3.นายภูมิชาย
ลํ่าซํา
4.นางกฤตยา
ลํ่าซํา
5.นางนวลพรรณ
ลํ่าซํา *
6.นางสุจิตพรรณ
ลํ่าซํา
7.นายสาระ
ลํ่าซํา
8.นายโอฬาร
วีรวรรณ
9.นายพูลพิพฒั น์
อังยุรีกลุ
10.นายบรรยง
พงษ์พานิช
11.นายปกรณ์
พรรธนะแพทย์
12.นายอิสระ
วงศ์รุ่ง
13.นายดามิส
จาโคบุส ซิงส์
14.นายแกรี่
ลี คริ สท์
15.นายเจน
อรัน เวส
16.นางปุณฑริ กา
ใบเงิน **

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ * ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
** ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แทนนางนวลพรรณ ลํ่าซํา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
กรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ยกเว้น นายโอฬาร วีรวรรณ นายพูลพิพฒั น์ อังยุรีกลุ
นายบรรยง พงษ์พานิช นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ และนายอิสระ วงศ์รุ่ง ไม่มีอาํ นาจลงลายมือชื่อ และยกเว้น นายแกรี่ ลี คริ สท์
นายดามิส จาโคบุส ซิงส์ และนายเจน อรัน เวส ลงลายมือชื่อร่ วมกันไม่ได้
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1.นายโอฬาร
วีรวรรณ
ประธานกรรมการ
2.นายพูลพิพฒั น์
อังยุรีกลุ
กรรมการ เป็ นผูม้ ีความรู ้ในการสอบทานงบการเงิน
3.นายบรรยง
พงษ์พานิช
กรรมการ เป็ นผูม้ ีความรู ้ในการสอบทานงบการเงิน
โดยมี นายไพรวัลย์ ทับแป้ น ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1.นายพูลพิพฒั น์
อังยุรีกลุ
ประธานกรรมการ
2.นายโอฬาร
วีรวรรณ
กรรมการ
3.นายบรรยง
พงษ์พานิช
กรรมการ
โดยมี นางจิตกานต์ จันทรวิโรจน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ทําหน้าที่เลขานุการ
คณะอํานวยการบริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางสุจิตพรรณ
ลํ่าซํา
ประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ
ลํ่าซํา
กรรมการ
3. นางกฤตยา
ลํ่าซํา
กรรมการ
4. นายสาระ
ลํ่าซํา
กรรมการ
5. นายแกรี่
ลี คริ สท์
กรรมการ
6. นายริ ชาร์ด
เฟร์เร่
กรรมการ
โดยมี นางปุณฑริ กา ใบเงิน รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ทําหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการลงทุน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางกฤตยา
ลํ่าซํา
ประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ
ลํ่าซํา
กรรมการ
3. นางสุจิตพรรณ
ลํ่าซํา
กรรมการ
3. นายเจฟฟรี ย ์
ทาน
กรรมการ
4. นางปุณฑริ กา
ใบเงิน
กรรมการ
โดยมี นายวุฒิศกั ดิ์ อุดมพรผดุง ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายลงทุน ทําหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางสุจิตพรรณ
ลํ่าซํา
ประธานกรรมการ
2. นายบรรยง
พงษ์พานิช
กรรมการ
3. นางนวลพรรณ
ลํ่าซํา
กรรมการ
4. นางกฤตยา
ลํ่าซํา
กรรมการ
5. นายแกรี่
ลี คริ สท์
กรรมการ
6. ดร. สุธี
โมกขะเวส
กรรมการ
7. นายคิม
ชี ยิบ
กรรมการ
8. นายเจฟฟรี ย ์
ทาน
กรรมการ
โดยมี นายนพคุณ คชเสนี ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าที่เลขานุการ
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(1.3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั
รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย
รายใหญ่ของบริ ษทั

2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุน้

- เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจําจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั เช่น กรรมการผูจ้ ดั การ (President) ของบริ ษทั
ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงต่อการบริ หาร เป็ นต้น
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ส่วนเสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริ หารงานของ บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
- เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคย
มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูท้ เี่ กี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6. สามารถปฏิ บัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ่ีเกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว
(1.4) การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มิถนุ ายน – ธันวาคม 2551)
รายชื่อกรรมการ

นายโพธิพงษ์ ลํ่าซํา
นายยุตติ ลํ่าซํา
นายภูมิชาย ลํ่าซํา
นางกฤตยา ลํ่าซํา
นางนวลพรรณ ลํ่าซํา
นางสุจิตพรรณ ลํ่าซํา
นายสาระ ลํ่าซํา
นายโอฬาร วีรวรรณ
นายพูลพิพฒั น์ อังยุรีกุล
นายบรรยง พงษ์พานิช
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
นายดามิส จาโคบุส ซิ งส์
นายแกรี่ ลี คริ สท์
นายเจน อรัน เวส

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4/4
3/4
3/4
4/4
4/4
3/4
4/4
3/4
4/4
3/4
1/4
3/4
1/4
4/4
3/4

4/4
3/4
2/4
-

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2/2
2/2
0/2
-

คณะอํานวย
การบริ หาร

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง

12/12
8/12
12/12
6/12
7/12
-

4/5
4/5
5/5
-

2/2
2/2
2/2
0/2
1/2
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นายริ ชาร์ด เฟร์เร่
ดร. สุธี โมกขะเวส
นายคิม ชี ยิบ
คุณปุณฑริ กา ใบเงิน
นายเจฟฟรี ย ์ ทาน

-

-

-

11/12
-

5/5
2/5

2/2
1/2
2/2

(1.5) รายชื่อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ดังรายนามต่อไปนี้
นายธนากร ปุรณะพรรณ์
นางจิตกานต์ จันทรวิโรจน์
นางปุณฑริ กา ใบเงิน
นางชะตาบุญ คูเปี่ ยมสิ น
นางสาวชูพรรณ โกวานิชย์

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

นายริ ชาร์ด เฟร์เร่
นายนิพนธ์ นิรมานสกุล
นางสาวทิพวรรณ ภาคพิเศษ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

นายวาสิ ต ลํ่าซํา
นายธโนดม โลกาพัฒนา
คุณพงษ์ศกั ดิ์ มานะศิริสุข **
นายสุเทพ สุวพิ ร *
นายวิชยั ชัยกิตติ *
นายศักดา พิชรานันท์ *

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

สายงานการขายและช่องทางการจําหน่าย(กลุ่มงานสถาบัน)
สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานบัญชีและการเงิน
สายงาน เลขาธิการองค์กร
สายงานการขายและช่องทางการจําหน่าย
(กลุ่มงานช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกิจรถยนต์
สายงานประกันภัยทัว่ ไป
สายงานการขายและช่องทางการจําหน่าย
(กลุ่มงานบริ การลูกค้าและสนับสนุนงานขาย)
สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ
ที่ปรึ กษาและผูช้ าํ นาญการทางเทคนิค
ที่ปรึ กษาและผูช้ าํ นาญการทางเทคนิค
สายงานเทคโนโลยี และสารสนเทศ
สายงานสิ นไหมประกันภัยทัว่ ไป
สายงานเทคโนโลยี และสารสนเทศ

หมายเหตุ * ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร
และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
จัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั นั้น ทาง บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว โดยนับตําแหน่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การ ลงไปอีก 4 ท่าน และ
ท่านที่ 4 อยูต่ าํ แหน่งใด ให้รายงานในตําแหน่งนั้นทั้งหมด บริ ษทั จึงนับถึงตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จึงไม่นิยามเป็ นผูบ้ ริ หารตามมาตรา 59 และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเข้าใน
ส่วนของผลตอบแทนผูบ้ ริ หารด้วย
** เกษียณอายุ 31 มกราคม 2551
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้ง นางชะตาบุญ คูเปี่ ยมสิ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเลขาธิการองค์กร เป็ นเลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Page 25 of 59

total.doc (แบบ 56-1)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน ประจําปี ของบริ ษทั
(3) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด
(1.6) ข้อมูลคณะกรรมการบริ ษทั
นายโพธิพงษ์ ลํ่าซํา
ประธานกรรมการ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน -

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ไม่มี
1,415,083 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.3984 %
ประธานกรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั ภัทรลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)

นายยุตติ ลํ่าซํา
รองประธานกรรมการ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี Utah University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
จํานวนหุน้ *
370,284 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.6276 %
ประสบการณ์การทํางาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานคณะที่ปรึ กษา บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
นายภูมชิ าย ลํา่ ซํา
รองประธานกรรมการ
การศึกษา
BA Political Science, University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
จํานวนหุน้ *
664,060 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.1255 %
ประสบการณ์การทํางาน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
รองประธานกรรมการ บริ ษทั ภัทรลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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-

กรรมการ บริ ษทั ภัทรเรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี

นางสุ จติ พรรณ ลํา่ ซํา
การศึกษา

กรรมการ และประธานคณะอํานวยการบริหาร
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ
ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ MIT ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547
จํานวนหุน้ *
ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน กรรมการ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั บริ หารทรัพย์สินเพทาย จํากัด

นางกฤตยา ลํา่ ซํา
การศึกษา

กรรมการผู้จดั การ และกรรมการอํานวยการบริหาร
ปริ ญญาโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 4/2543
จํานวนหุน้ *
454,148 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.7697 %
ประสบการณ์การทํางาน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางนวลพรรณ ลํา่ ซํา
การศึกษา

กรรมการผู้จดั การ และกรรมการอํานวยการบริหาร
ปริ ญญาโท สาขาการจัดการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 67/2548
จํานวนหุน้ *
291,078 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.4934 %
ประสบการณ์การทํางาน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ซังออนอเร่ (กรุ งเทพ) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ภัทรลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด

นายสาระ ลํา่ ซํา
การศึกษา

กรรมการ และกรรมการอํานวยการบริหาร
Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.
Bachelor of Business in Administration, Boston University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 4/2543

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน -

-

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน -

นายอิสระ วงศ์ ร่ ุง
การศึกษา

กรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน นายดามิส จาโคบุส ซิงส์
การศึกษา

กรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน

นายแกรี่ ลี คริสท์

317,326 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.5378 %
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
-กรรมการ บริ ษทั เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ภัทรลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
ไม่มี
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
-กรรมการ บริ ษทั แฟคเตอริ่ งกสิ กรไทย จํากัด

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (นักเรี ยนทุนทิสโก้)
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทลัยอัสสัมชัญ (นักเรี ยนทุนเอแบค)
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ลีสซิ่งกสิ กรไทย จํากัด
- กรรมการบริ หาร ฝ่ ายขายและการตลาด บจ.เดมเลอร์ไครสเลอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บจ.การ์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสํานักงานอํานวยสิ นเชื่อ บมจ.เงินทุนทิสโก้
กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด

Master of Business Administration, University of Oregon, U.S.A.
Bachelor of Business Administration, University of Oregon, U.S.A.
ไม่มี
ไม่มี
-Director of Muang Thai Fortis Holding Co., Ltd.
-CEO Fortis Group
- กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด

กรรมการ และกรรมการอํานวยการบริหาร

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน

นายเจน อรัน เวส
การศึกษา

กรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน -

Master of International Management, American Graduate School of International
Management, Arizona U.S.A.
Bachelor of Political Science & Business, Wittenberg University, Ohio U.S.A.
ไม่มี
ไม่มี
-Banker / Banassurance, Fortis Insurance International, Asia
-Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development
and Support – Fortis Insurance International
-กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
- Director Insurance Business Development Asia-Fortis Insurance International
- Managing Director Asia-Russell Miller Asia

Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede,
University of Professional Education, BbA
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
-กรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
-Director VerzekeringsUnie (Fortis Insurance Netherlands)

นายโอฬาร วีรวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
การศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) ปี 2547
จํานวนหุน้ *
ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ หอการค้าไทย
ประธานกรรมการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาหอการค้าไทย
กรรมการมูลนิธิพาณิ ชย์สงเคราะห์ หอการค้าไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั สหกรรมกรกิจ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั วีรวรรณ จํากัด
กรรมการบริ ษทั วีรวรรณอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
-ประธานบริ ษทั วัลวีร์ จํากัด
นายบรรยง พงษ์ พานิช
การศึกษา

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ จํานวนหุน้ *
ประสบการณ์การทํางาน -

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548
หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) 2544
ไม่มี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ภทั ร จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาที่ปรึ กษา สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ และกรรมการบริ หาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ, ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

นายพูลพิพฒ
ั น์ อังยุรีกลุ
การศึกษา

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
วิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยเขตเทคนิคกรุ งเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548
จํานวนหุน้ *
784 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0013 %
ประสบการณ์การทํางาน
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ภัทรลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
-กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การเงินร่ วมลงทุน ข้าวกล้า จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิ กรไทย

* จํานวนหุน้ ซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะให้
คําเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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จํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ ลงคะแนนเลือกตั้งให้มาดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั โดยข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจ ะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง
สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะทําหน้าที่พจิ ารณาคัดเลือก และ
กลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ง เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั
(3) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 15 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
ตรวจสอบ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(บาท)
นายโพธิพงษ์ ลํ่าซํา
192,000.00
192,000.00
นายยุตติ ลํ่าซํา
144,000.00
144,000.00
นายภูมิชาย ลํ่าซํา
144,000.00
144,000.00
นางกฤตยา ลํ่าซํา
144,000.00
144,000.00
นางนวลพรรณ ลํ่าซํา
144,000.00
144,000.00
นางสุจิตพรรณ ลํ่าซํา
96,000.00
96,000.00
นายสาระ ลํ่าซํา
96,000.00
96,000.00
นายโอฬาร วีรวรรณ
96,000.00
120,000
30,000
246,000.00
นายพูลพิพฒั น์ อังยุรีกลุ
96,000.00
60,000
60,000
216,000.00
นายบรรยง พงษ์พานิช
96,000.00
60,000
30,000
186,000.00
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
96,000.00
96,000.00
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
96,000.00
96,000.00
นายดามิส จาโคบุส ซิงส์
96,000.00
96,000.00
นายแกรี่ ลี คริ สท์
96,000.00
96,000.00
นายเจน อรัน เวส
96,000.00
96,000.00
คณะอํานวยการบริ หาร, คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ข. ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จํานวน 16 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 32,884,755.77 บาท
แบ่งเป็ น
เงินเดือนผูบ้ ริ หาร
26,811,815.77 บาท
โบนัสผูบ้ ริ หาร
6,072,940.00 บาท
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รวม

32,884,755.77 บาท

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นเงิน 4,204,392.30 บาท
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,910,692.30
ประกันสังคม
58,500.00
ค่าพาหนะ
1,364,000.00
ค่าเช่าบ้าน
871,200.00
รวม
4,204,392.30

แบ่งเป็ น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) การกํากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ให้ความสําคัญและเคารพต่อสิ ทธิพ้ืนฐานต่างๆของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายโดยให้มีการปฏิบตั ิต่อหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็ นไปตามกฎหมายกําหนด สิ ทธิในการมอบฉันทะ และออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั อย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทั นต่อเหตุการณ์ อันประกอบด้วย
สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นให้ขอ้ เสนอแนะ และใช้สิทธิออกเสี ยงเพือ่ พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบใน
วาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ที่ได้กาํ หนดไว้ รวมถึงการอนุมตั ิรา ยการ
พิเศษต่างๆ
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและกําหนดวาระการระชุมผู ้
ถือหุน้ รวมถึงการกําหนดวาระอื่นๆ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ
บริ ษทั มีนโยบายที่จะดําเนินการประชุมอย่างโปร่ งใสเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอในการตัดสิ นใจ อํานวยความ สะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ในการ
ออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งออกเสี ยงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ โดยจะมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่ ม
การประชุม
หมวดที่ 2
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั กําหนด เพือ่ ให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และผูถ้ ือหุน้ ได้รับประโยชน์
บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ่ืนในทางมิชอบ โดย
ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึงช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่หา้ ม และ
บริ ษทั ยังให้ความสําคัญในการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดสิ ทธิการใช้และเข้าถึงข้อมูล และห้ามมิให้ผบู ้ ริ หาร และ
พนักงาน นําข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ่ืนไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่การงาน
บริ ษทั มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ฯ ให้แก่กรรมการ ตลอดจน ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ให้ได้
รับทราบ และเข้าใจถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
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หมวดที่ 3
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เพราะตระหนักดีวา่ ความสําเร็ จและความมัน่ คงของ บริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั
ความสัมพันธ์ที่ดีที่บริ ษทั มีต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ซึ่งได้แก่
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานที่ดีมีการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ ที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาวซึ่งเป็ นพั นธ
กิจที่สาํ คัญของบริ ษทั รวมถึงการดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส และเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้
พนักงาน บริ ษทั มีนโยบายที่ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทุก
ประการตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ การประกันชีวติ และการประกันสุขภาพ การมีวนั หยุดพักผ่อนตามอายุงาน การจัดตั้งและสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําปี อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานให้มีสภาพที่
ดีเพือ่ ให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน นอกจากนั้น บริ ษทั ยังให้ความสําคัญและให้โอกาสกับพนักงานในการพัฒนาศักยภาพของตน
ให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู ้และทักษะที่เกี่ยวกับงาน ตลอดจนด้านการพัฒนาตนเอง เพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึ กอบรมทั้งในและต่างประเทศ
ลูกค้า
บริ ษทั ยึดมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามสัญญากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่า และให้บริ การที่
เป็ นเลิศ ตลอดจนดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นศูนย์กลาง เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
คู่แข่ง
บริ ษทั ยึดมัน่ ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อตุ สาหกรรมหรื อหน่วยงานกํากับได้กาํ หนดไว้ โดยมุ่งเน้นการแข่งขันที่
เป็ นธรรมและสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่ องการให้บริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
เจ้าหนี้
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่ งครัด
คู่คา้
บริ ษทั เลือกใช้บริ การจากคู่คา้ โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิ ทธิภาพของสิ นค้าและการให้บริ การเป็ นสําคัญ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ ด้วยความเป็ นธรรม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
สังคม
บริ ษทั มุ่งดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ
สังคมโดยรวม ทั้งได้จดั ทําโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนั บสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมส่งเสริ ม
และสนับสนุนคนพิการทั้งในระดับชุมชนและประเทศ สนับสนุนและบริ จาคเงินช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงรณรงค์
ส่งเสริ มและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนไทย
หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้ บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาํ คัญให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และ
ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลในการดําเนินงานของบริ ษทั เพือ่ ให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ได้รับข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ บริ ษทั สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้ง่ายและโดยบริ ษทั ได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) หนังสื อพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั
สําหรับด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ ทีมหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สาํ นักเลขาธิการองค์กร เป็ นหน่วยงานที่สามารถให้ขอ้ มูลกับนัก
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ท่ี โทร (662) 290-3221, 290-3224
หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของกรรมการ
• องค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน และมีกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่าน
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• ภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์

บริ ษทั มีคณะกรรมการ 5 คณะ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ มีความหลากหลายในด้าน
ทักษะ ความรู ้ ความเชี่ย วชาญ ประสบการณ์ มีวสิ ยั ทัศน์ และความสามารถที่จะช่วย
สนับสนุนและกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่
เพือ่ เสริ มสร้างให้บริ ษทั มีระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพือ่ สร้างความ
เชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ผทู ้ ่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยง ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของ
ตนในรายการที่เกิดมีข้ ึน และในการอนุมตั ิใดๆ ต้องยึดหลักการไม่ให้มีการกําหนดเงื่อนไข
หรื อข้อกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ และในกรณี ท่ีกรรมการบริ ษทั ท่านใดท่านหนึ่งมีส่วน
ได้ส่วนเสี ยกับผลประโยชน์ในเรื่ องที่กาํ ลังพิจารณา กรรมการท่านนั้นจะต้องไม่เข้าร่ วม
ประชุม หรื องดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ
• การบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ ยงในการดําเนินธุรกิจดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูก้ าํ หนด
นโยบายและกําหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงทําการ
ประเมินปั จจัยเสี่ ยงทั้งจากภายนอกและภายในบริ ษทั มาวิเคราะห์ เพือ่ เสนอมาตรการจัดการ
ความเสี่ ยง ตลอดจนสื่ อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงการติดตามผลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ โดยจะร
ายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
• การควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้
ตามที่บริ ษทั มุ่งหวัง มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม มีการควบคุม
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ท่ีอาจเอื้อให้เกิดการกระทําที่ทุจริ ตออกจากกัน มีขอ้ มูลที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลอื่น และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยระบบการ
ควบคุมภายในยังดําเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ หน้าที่สอบทานการ
ปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
(1) สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
(2) สอบทานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
(4) สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร เป็ นต้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมประชุมด้วย ได้สรุ ปการดําเนินการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสํานักงาน คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์วา่ บริ ษทั มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
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• ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และ
เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ีตอ้ งการ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะให้คาํ เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษทั
ในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั เพื่อ
นําเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ปั จจุบนั บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็ นค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ท่านละ 30,000 บาท และกรรมการ
ท่านละ 15,000 บาท โดยจะจ่ายเป็ นประจําทุกเดือน ส่วนค่าบําเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
สําหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้วยนั้น
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการประชุม ประธานกรรมการท่านละ
30,000 บาท และกรรมการท่านละ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ได้กาํ หนดอัตราค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารโดยพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับ
อุตสาหกรรม บริ ษทั จะมีการสํารวจอัตราค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นระยะเพื่อเพื่อปรับปรุ งให้ทันกับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและ
จูงใจผูบ้ ริ หารที่มีคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะให้คาํ เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในการกําหนด
อัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสูง รายละเอียดของจํานวนเงินค่าตอบแทนในปี 2551 สามารถดูได้จาก
หัวข้อการจัดการ
• การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีกาํ หนดประชุมโดยปกติไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มิถนุ ายน – ธันวาคม และได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะแจ้งให้กรรมการ
ทุกท่านทราบในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี การประชุมทุกครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจนและมีวาระการรายงานผลการ
ดําเนินงานเป็ นประจํา และได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านสามารถดูได้จากข้อ 8 การจัดการ (1.4) การเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ
(5) การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง
เพือ่ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยการแจ้งตารางกําหนดช่วงเวลาที่
สามารถซื้อขาย และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริ ษทั ให้กบั กรรมการ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบทุกไตรมาส

(6) บุคลากร
จํานวนพนักงานปี 2551

718
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ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน
รวม

13
705
718

คน
คน
คน

จํานวนพนักงานในแต่ ละสายงานหลัก
1. สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2. สายงานการขายและช่องทางการจําหน่าย - กลุ่มงานสถาบัน
3. สายงานการขายและช่องทางการจําหน่าย - กลุ่มงานช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ
4. สายงานการขายและช่องทางการจําหน่าย - กลุ่มงานบริ การลูกค้าและสนับสนุนงานขาย
5. สายงานปฏิบตั ิการธุรกิจรถยนต์
6. สายงานประกันภัยทัว่ ไป
7. สายงานสิ นไหมประกันภัยทัว่ ไป
8. สายงานบัญชีและการเงิน
9. สายงานทรัพยากรบุคคล
10. สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
11. สายงานเลขาธิการองค์กร
12. สํานักตรวจสอบภายใน
รวม

29
36
61
66
182
98
42
75
14
39
60
10
712

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ผลตอบแทนพนักงาน
พนักงานและผูบ้ ริ หารจะได้ค่าตอบแทนเป็ น เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าตําแหน่ง ค่าเสี่ ยงภัย ค่าติดตามงาน ค่าสวัสดิการ เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 204,673,191.00 บาท
ดังนี้
- เงินเดือน
- โบนัส
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ

138,503,479.98
30,893,177.50
9,992,881.97
25,283,651.55

บาท
บาท
บาท
บาท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ถือว่าบุคลากรของบริ ษทั เป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อความสําเร็ จของบริ ษทั จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรเป็ นอย่างมาก มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้พนักงานมีความรู ้ ความสามาร และ
ความชํานาญที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมีการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถทั้งในด้านการ
ปฏิบตั ิงานและการบริ หารที่มีคุณภาพ, ส่งเสริ มการมีจิตสํานึกในการให้บริ การและการทํางานเป็ นทีม ตลอดจนส่งเสริ มให้บุคลากรมี
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
โดยในปี 2551 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเพิ่มพูนความรู,้ ทักษะ และความสามารถในการทํางาน โดยได้จงั ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้ง
ภายในบริ ษทั และส่งไปอบรมภายนอกบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ได้ได้จดั ฝึ กอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการ
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ปฏิบตั ิงาน หลักสูตรเฉพาะเรื่ อง เพือ่ ให้บุคลากรได้มีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องที่ส่วนงานต่าง ๆ รับผิดชอบดําเนินการอยู่ และ
หลักสูตรเสริ มสร้างทักษะเฉพาะทาง เพือ่ เสริ มสร้างความรู ้และความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน ครอบคลุมในทุกสายงานขององค์กร
อาทิ
1. โครงการพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลและโครงสร้าง โดยว่าจ้างที่ปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาในการจัดทําโครงสร้างองค์กร
และพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดทําใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description), การจัดทําโครงสร้างเงินเดือน
เป็ นต้น
2. การเสริ มความรู ้ในงานสายหลัก เพือ่ การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การอบรมความรู ้เกี่ยวกับการประกันภัย, การ
ประกันภัยประเภทต่างๆ , โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับเจ้าหน้าที่พจิ ารณารับประกันภัย, อบรมความรู ้เกี่ยวกับการรับประกันภัย
รถยนต์ให้กบั เจ้าหน้าที่ส่วน Call Center
3. การส่งเสริ มความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี เพือ่ เพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การนําโปรแกรม
สําเร็ จรู ปด้านบุคคลมาใช้เพือ่ ลดระยะเวลาการทํางานและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง , การอบรมการใช้โปรแกรม Outlook เป็ นต้น
4. การเสริ มความรู ้ดา้ นการจัดการทัว่ ไป เพือ่ เสริ มพื้นฐานด้านการบริ หารและการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การอบรม
หลักสูตรจิตวิทยาการบริ หารหน่วยงาน ให้กบั ผูบ้ ริ หารฝ่ ายและผูบ้ ริ หารส่วน,
5. ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีมและการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ได้แก่ การจัดทําโครงการ 5 ส. โครงการสร้างความเข้าใจและ
สัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร ให้กบั พนักงานในระดับเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารส่วน
9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่ง
เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามที่บริ ษทั มุ่งหวัง มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม มีการควบคุม
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ท่ีอาจเอื้อให้เกิดการ
กระทําที่ทุจริ ตออกจากกัน มีขอ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลอื่น และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ หน้าที่สอบทานการ
ปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
(1) สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
(2) สอบทานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
(4) สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร เป็ นต้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมปร ะชุมด้วย
ได้สรุ ปการดําเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์วา่ บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

10. รายการระหว่ างกัน
นอกจากที่ผสู ้ อบบัญชีได้มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในงบการเงินปี 2551 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน
ดังนี้
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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10.1 รายละเอียดบริ ษทั ที่มีรายการระหว่างกัน
รายชื่อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริ ษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ภัทรลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทย เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไซเบอร์คอร์ป จํากัด
บริ ษทั ภัทรสัมพันธ์ จํากัด
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
บริ ษทั จุฑาภูมิ จํากัด
บริ ษทั ซังออนอเร่ (กรุ งเทพ) จํากัด
บริ ษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล น้อมประณต
บริ ษทั ปรุ ส (2008) จํากัด
บริ ษทั ภพพรรณ จํากัด
บริ ษทั เมืองไทย กรุ๊ ป เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เมืองไทย เอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั ยุพงษ์ จํากัด
บริ ษทั ยุพยงค์ จํากัด
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลิสซิ่งกสิ กรไทย จํากัด
บริ ษทั ศรี ภพพรรณ จํากัด
บริ ษทั สมบัติล่าํ ซํา จํากัด
บริ ษทั สํานักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์ จํากัด
บริ ษทั เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การเงินร่ วมลงทุนข้าวกล้า จํากัด
บริ ษทั อีส โซลูชนั่ จํากัด
บริ ษทั แองจี้ จํากัด
บริ ษทั ฮาร์ทแลนด์ กอล์ฟ จํากัด
บริ ษทั ฮิบ จํากัด
บริ ษทั จุลินทร์วงศ์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
การประกันชี วิต
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ให้เช่ารถยนต์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
การประกันวินาศภัย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์
นําเข้าผลิตภัณฑ์ Hermes
เครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้
การศึกษาและการอบรม
ธนาคาร
ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
พาณิ ชย์
พาณิ ชย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
พาณิ ชย์
ให้เช่ารถยนต์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
บริ การทางสถาปั ตยกรรม
อาหารและเครื่ องดื่ม
จัดการเงินร่ วมลงทุนจากกระทรวงการคลัง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
นําเข้าผลิตภัณฑ์ Valentino
ธุรกิจเกี่ยวกับกอล์ฟ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

10.1.1 รายการเบี้ยประกันภัยจ่าย
ชื่อบริ ษทั
บจก.เมืองไทยประกันชีวติ
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ร้ อยละการถือหุ้น
8.72
11.28
0.6832
1.7326
0.04
-

ความสั มพันธ์ กบั บริษทั ฯ
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุ ้น
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุ ้น
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุ ้น
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุ ้น
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้
การมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุ ้น

หน่วย : พันบาท
2551
245
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10.1.2 รายการเบี้ยประกันภัยรับ

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริ ษทั
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บจก.แฟคเตอริ่ งกสิ กรไทย
บจก.เมืองไทย กรุ๊ ป เซอร์วสิ (ภัทรคอมเพล็กซ์)
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
บจก.ลีสซิ่งกสิ กรไทย
บจก.ภัทรสัมพันธ์
บจก.สํานักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์
บจก.ภพพรรณ
บมจ.เมืองไทย เรี ยล เอสเตท
บจก.เมืองไทยประกันชีวติ
บจก. ศรี ภพพรรณ
บจก.ยุพงษ์
บมจ.ล๊อกซเล่ย ์
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
10.1.3 รายการค่านายหน้าจ่าย
ชื่อบริ ษทั
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
10.1.4 รายการเงินปั นผลรับ
ชื่อบริ ษทั
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

10.1.5 รายการดอกเบี้ยรับ

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2551
12,834
7
4
53,029
343
2
17
24
117
1,701
14
150
1,887
12

หน่วย : พันบาท
2551
52,320

หน่วย : พันบาท
2551
63
11,700

หน่วย : พันบาท
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ชื่อบริ ษทั
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
10.1.6 รายการค่าบริ การ
ชื่อบริ ษทั
บจก. เมืองไทย กรุ๊ ป เซอร์วสิ (ภัทรคอมเพล็กซ์)
บจก.เมืองไทยประกันชีวติ
บมจ.ล๊อกซเล่ย ์
บจก.เมืองไทย เอ็นเทอร์ไพรส์
บจก.ฮาร์ทแลนด์ กอล์ฟ
บจก.ที.ไอ.ไอ.
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
10.1.7 รายการเงินสมทบ
ชื่อบริ ษทั
บจก.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ

2551
1,323
1,287

หน่วย : พันบาท
2551
727
1,873
492
280
30
115
17

หน่วย : พันบาท
2551
2,079

(2) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ผสู ้ อบบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบกอบงบการเงินนั้น
เป็ นรายการที่เกิดขึ้นซึ่งเป็ นไปตามสภาพตลาด แ ละตามลักษณะธุรกิจปกติทว่ั ไป จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรื อ
ผูช้ าํ นาญการอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริ ษทั คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ทั้งนี้รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ผสู ้ อบบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนั้น ได้มีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด ซึ่งมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจาก
บุคคลภายนอก และไม่มีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนใ นการอนุมตั ิให้กระทํารายการระหว่างกันใดๆ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะ
สนับสนุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทํารายการระหว่างกัน แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็จะเป็ นไปตามธุรกิจปกติ ซึ่งเป็ นไปในราคา
หรื อเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยจะอยูภ่ ายใต้ ประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
(3) นโยบายหรื อแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั จะดําเนินการให้เป็ นไปในรา คายุติธรรมและตามสภาพตลาดใน
ลักษณะธุรกิจทัว่ ไป โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่
หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลกา รทํารายการที่
เกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ท่ีสาํ คัญของบริ ษทั
ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของ บริ ษทั เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้เสี ยในอนาคต
บริ ษทั ก็จะเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(1)
งบการเงิน

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบดุลเสมือนเปรี ยบเทียบและการย่อส่วนตามแนวดิ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท

สิ นทรัพย์

2549
จํานวนเงิน %

2550
จํานวนเงิน %

2551
จํานวนเงิน %

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
ตัว๋ เงินคลัง
ตัว๋ เงิน
หุน้ ทุน
หุน้ กู้
หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์อ่ ืน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
อื่น ๆ
รวมเงินให้กยู้ มื
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
เงินลงทุนอื่น
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

625,837
8,061
516,898
1,104,530
796,875
484,747
103,279

9.34 769,576
0.12
7.72 493,435
16.49 1,134,785
11.89 598,524
7.24 471,398
1.54
75,102

11.71
7.51
17.27
9.11
7.18
1.14

598,873
14,903
98,100
555,046
678,924
679,697
-

9.57
0.24
1.57
8.86
10.84
10.86
-

3,640,226

54.34 3,542,821

53.93 2,625,543

41.93

68,459
2,675

1.02
0.04

76,918
2,561

1.17
0.04

63,833
2,027

1.02
0.03

71,134
(1,820)

1.06
-0.03

79,480
(1,820)

1.21
-0.03

65,859
(2,367)

1.05
-0.04

69,314
5,458
836,790
292,285
31,790
209,239

1.03
0.08
12.49
4.36
0.47
3.12

77,660
4,759
636,840
269,700
25,631
38,352

1.18
63,493
0.07
2,576
12.74 1,029,972
4.11 263,576
0.39
22,784
0.58
43,223

1.01
0.04
16.45
4.21
0.36
0.69

Page 41 of 59

total.doc (แบบ 56-1)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สิ นทรัพย์อ่ืน
อสังหาริ มทรัพย์จากการชําระหนี้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
ค่าความนิยมจากการควบกิจการ
เงินมัดจําและเงินประกัน
อื่น ๆ

495,581
31,423
4,554

7.40
0.47
0.07

831,693
24,040
3,933

12.66
0.37
0.06

737,217
34,501
12,443

11.79
0.55
0.20

6,480
181,005
2,147
14,770
851,411
8,147
1 8,871

0.10
2.70
0.03
0.22
12.71
0.12
0.28

198,814
14,149
16,233
851,411
3,032
30,714

3.03
0.22
0.25
12.96
0.05
0.47

557,155
2,587
19,923
763,655
4,777
77,946

8.90
0.04
0.32
12.20
0.08
1.24

1,087,385 16.23 1,114,358 16.96 1,426,042 22.78
6,699,490 100.00 6,569,782 100.00 6,261,370 100.00

รวมสิ นทรัพย์

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบดุลเสมือนเปรี ยบเทียบและการย่อส่วนตามแนวดิ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
หนี้สินอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่านายหน้าจากการรับประกันโดยตรงค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินปั นผล
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ต้ งั ฝากเพือ่ ชําระค่าเบี้ยประกัน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานค้างจ่าย
สํารองเงินเกษียณอายุ
อื่น ๆ
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

2549
2550
2551
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
1,086,603 16.22 1,368,406 20.83 1,511,660 24.14
462,901 6.91 479,764 7.30 568,138
9.07
206,747 3.09 203,730 3.10 188,736
3.01
87,135 1.30 210,475 3.20 195,938
3.13
20,130
77,931
1,000,000
30,232
17,481
771
67,131
40,778
69,886
52,605

0.30
1.16
14.93
0.45
0.26
0.01
1.00
0.61
1.04
0.79

92,969
114,340
36,984
29,275
74,748
71,699
64,330
76,842

1.42
1.74
0.56
0.45
1.14
1.09
0.98
1.17

233
104,883
27,904
39,304
102,123
49,829
64,037
79,467

0.004
1.68
0.45
0.63
1.63
0.80
1.02
1.27
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3,220,330

รวมหนี้สิน

48.07 2,823,562

42.98 2,932,253

46.83

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น ๆ
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

590,000

8.81

590,000

590,000
681,568
(17,545)
908,220

8.81
10.17
-0.26
13.56

590,000
681,568
121,954
908,220

59,000 0.88
59,000
650,000 9.70 650,000
607,918 9.07 735,478
3,479,161 51.93 3,746,220
6,699,490 100.00 6,569,782

8.98

590,000

9.42

8.98 590,000
9.42
10.37 681,568 10.89
1.86 (116,040) -1.85
13.82 823,372 13.15
0.90
59,000
0.94
9.89 650,000 10.38
11.19 641,217 10.24
57.02 3,329,117 53.17
100.00 6,261,370 100.00
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บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเสมือนเปรี ยบเทียบและการย่อส่วนตามแนวดิ่ง
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
2549
จํานวนเงิน %

2550
จํานวนเงิน

%

2551
จํานวนเงิน

%

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ

3,209,107 127.49 3,724,823 137.63 4,227,301 142.33
(950,078) (37.75) (1,095,023) (40.46) (1,128,082) 37.98

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปี ก่อน

2,259,029

89.75

(7,168) (0.28)

2,629,801

97.17

3,099,219 104.35

(281,802) (10.41)

(143,255) (4.82)

รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

2,251,861

89.46

2,347,998

86.76

2,955,964

99.52

1,014,830
28,721
319,942
26,711

40.32
1.14
12.71
1.06

1,024,530
29,293
345,832
66,850

37.86
1.08
12.78
2.47

1,411,667
14,495
394,870
55,474

47.53
0.49
13.29
1.87

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับ

1,390,204
861,658

55.23
34.23

1,466,505
881,493

54.19
32.57

1,876,507
1,079,458

63.18
36.34

198,260

7.88

190,799

7.05

189,953

6.40

87,493
4,830

3.48
0.19

93,588
2,260

3.46
0.08

(115,816) (3.90)
38,943 1.31

37,949 1.40
484 0.02
(2,478) (0.09)

(119,663) (4.03)
0.00 0.00
(3,539) (0.12)

131,803
35,761

(200,074) (6.74)
24,282 0.82

กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในหลักทรัพย์
กําไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
รวมกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

(32,977) (1.31)
833 0.03
(2,198) (0.09)
57,980
8,946

2.30
0.36

4.87
1.32
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บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเปรี ยบเทียบและการย่อส่วนตามแนวดิ่ง
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
2549
จํานวนเงิน

%

2550
จํานวนเงิน
%

2551
จํานวนเงิน %

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
สํารองเงินเกษียณอายุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

338,565
6,678
75,304
584
13,152
14,089
141,873
152,292
2,478

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

745,015 29.60 826,927
381,830 15.17 412,929
(92,653) (3.68) (102,572)

30.55 928,642 31.27
15.26 164,977 5.55
(3.79) (108,188) (3.64)

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

289,177

11.47

กําไรต่อหุน้

4.90

13.45
0.27
2.99
0.02
0.52
0.56
5.64
6.05
0.10

11.49

391,466
(5,556)
81,065
602
25,966
12,615
145,350
175,190
228

310.357
5.26

14.46
(0.21)
3.00
0.02
0.96
0.47
5.37
6.47
0.01

392,615
6,381
76,296
1,410
13,447
13,275
177,009
248,209
0.00

13.22
0.21
2.57
0.05
0.45
0.45
5.96
8.36
0.00

56,789

1.91

0.96

รายได้รวม = รายได้จากการรับประกันภัย + รายได้จากการลงทุนสุทธิ + กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ + รายได้อื่น = 100

หมายเหตุ : 1) ปี 2550-2549 เป็ นข้อมูลจากงบเสมือน โดยการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และ บจก.เมืองไทย
ประกันภัย ซึ่งส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีรายการส่วนเกินทุนจากการควบบริ ษทั จํานวน 908.22 ล้าน
2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็ นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย
และ บจก.เมืองไทยประกันภัย ; 20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็ นงบการเงินของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
3) บมจ.ภัทรประกันภัย มีการจ่ายเงินปั นผลพิเศษ จํานวน 1,000 ล้านบาทในเดือน พ.ย.50 และจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2550 จํานวน 160 ล้านบาทในเดือน พ.ค.51

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
หน่วย : พันบาท
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

1,953,154

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(992,386)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น

(124,939)
(4,632)
(371,265)
(21,677)
75,506
5,005

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(477,378)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(380,137)

อื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

231,800
(106,948)

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนอื่น
อื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

4,281,211
14,992
86
4,970
4,301,259

กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

(4,070,859)
(1,737)
(71,058)
(17,311)
(9,763)
(4,170,727)
130,532
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บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
หน่วย : พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

23,584

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

612,759

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

636,343

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม: รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน-สุทธิจากภาษีเงินได้
( 188,339)
หมายเหตุ เนื่องจากบริ ษัท เมื องไทยประกันภัยจํากัด(มหาชน) เริ่ มดําเนินการเมื่อ วันที่ 20 มิ.ย.51 จึ งมีงบกระแสเงินสดสําหรั บช่ วงเวลา
ดังกล่ าวถึง วันที่ 31 ธ.ค.51
(ก) รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีปี 2551 เป็ นรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
(ข) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
หน่วย : พันบาท
2549
2550
2551
รายได้รวม
2,517,047
2,706,361
2,970,125
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
(2,227,870) (2,396,004) (2,913,336)
กําไรสุทธิ
289,177
310,357
56,789
กําไรต่อหุน้
4.90
5.26
0.96
จํานวนหุน้
59 ล้านหุน้
59 ล้านหุน้
59 ล้านหุน้
สิ นทรัพย์รวม
6,699,490
6,569,782
6,261,370
หนีสินรวม
3,220,330
2,823,562
2,932,253
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
3,479,161
3,746,220
3,329,117
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี
58.97
63.50
56.43
เงินปั นผล
n/a
n/a
n/a
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
n/a
n/a
n/a
หมายเหตุ : 1) ปี 2550-2549 เป็ นข้อมูลจากงบเสมือน โดยการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และบจก.
เมืองไทย ประกันภัย ซึ่งส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีรายการส่วนเกินทุนจากการควบบริ ษทั จํานวน 908.22 ล้าน
2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็ นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ.ภัทร
ประกันภัย และบจก.เมืองไทยประกันภัย ; 20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็ นงบการเงินของบมจ.เมืองไทยประกันภัย

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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(ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญ

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Ratio Analysis
2549

LIQUIDITY RATIO
Current Ratio
Premium Receivable Turnover
PROFITABILITIES RATIO
Profit on Underwriting to Net Premium Written
Profit on Underwriting to Premium Written
Net Profit Margin on Premium Written
Net Profit Margin on Net Premium Written
Net Profit Margin on Total Revenue
Return on Shareholders' Equity
Net Premium Written to Capital Fund
Return on Total Assets
Net Loss Ratio
Total Expense Ratio
Combine Ratio
Operating Expense Ratio
EFFICIENCY RATIO
Total Assets Turnover
FINANCIAL POLICY RATIO
Debt to Equity
Policy Liability to Capital Fund
Policy Reserve to Capital Fund
Policy Reserve to Total Assets
GROWTH
Total Assets
Premium Written
Net Premium Written
Underwriting Profit
Net Profit
PER SHARE
Book Value
E.P.S.
Dividend
Payout Ratio
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2550

2551

(Times)
(Days)

n/a
n/a

n/a
n/a

1.24
62.75

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(Times)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

38.14
26.85
9.01
12.80
11.49
n/a
0.65
n/a
46.34
48.32
94.76
32.98

33.52
23.67
8.33
11.80
11.47
8.59
0.70
6.22
44.88
47.14
92.02
31.44

34.83
25.54
1.34
1.83
1.91
1.61
0.93
2.57
48.25
44.49
92.74
29.96

(Times)

n/a

0.41

0.47

(Times)
(Times)
(Times)
(Times)

0.93
0.45
0.31
0.16

0.75
0.49
0.37
0.21

0.88
0.62
0.45
0.23

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(1.94)
16.07
16.41
2.30
7.32

(4.69)
13.49
17.85
22.46
(81.70)

(฿)
(฿)
(฿)
(%)

58.97
4.90
n/a
n/a

63.50
5.26
n/a
n/a

56.43
0.96
n/a
n/a
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Share Price as at Y/E
(฿)
n/a
P/E Ratio
(Times)
n/a
หมายเหตุ: ข้อมูลราคาหุน้ เป็ นข้อมูลเฉพาะหลังควบกิจการเมื่อ 20 มิถุนายน 2551

n/a
n/a

37.00
38.54

(2) คําอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้อสังเกต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เป็ นการพิจารณาจากงบการเงินเสมือนรวมบริ ษทั เพือ่ ให้สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ เนื่องจากบมจ .เมืองไทยประกันภัยเกิดจากการควบ บมจ.ภัทรประกันภัย และ บจก .เมืองไทยประกันภัย เข้าด้วยกัน เมื่ อ
20 มิ.ย.51 ดังนั้น ผลการดําเนินงานในนามของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย จึงมีเพียงระยะ ตั้งแต่ 20 มิ.ย. -31 ธ.ค.51 อนึ่ง อัตราส่วนทาง
การเงินบางรายการไม่สามารถแสดงได้เพราะขาดข้อมูลที่เหมาะสม
ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,261.37 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2550 ประมาณ 308 ล้านบาท
ซึ่งเกิดจากการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2550 ของ บมจ.ภัทรประกันภัย ในไตรมาส 2 ปี 2551 ที่อตั ราหุน้ ละ 8 บาท รวม 160 ล้านบาท
และมีการจ่ายชําระภาษีจาํ นวน 370 ล้านบาทสําหรับ บมจ.ภัทรประกันภัย และ บจก.เมืองไทยประกันภัย ที่ตอ้ งดําเนินการปิ ดกิจการตาม
กฎหมายเพือ่ ให้การควบกิจการดําเนินการได้
ผลการดําเนินงาน
การรับประกันภัย
อัคคีภยั

ทะเลและขนส่ ง

เบ็ดเตล็ด

รถยนต์

รวม

2551
(ล้านบาท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้านบาท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้านบาท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้านบาท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้านบาท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

เบี้ยประกันภัยรับ

892.61

6.28

108.93

5.89

1,354.26

7.97

1,871.50

22.50

4,227.30

13.49

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ

687.32

15.10

52.01

4.64

490.21

6.22

1,869.68

22.88

3,099.22

17.85

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

610.32

0.92

53.35

-1.98

458.55

-6.90

1,833.74

53.28

2,955.96

25.89

70.50

-54.93

14.54

-39.16

235.26

-0.15

1,091.37

79.32

1,411.67

37.79

1.38

-76.19

1.57

-39.98

5.23

-67.19

0.01

27.33

14.50

-50.52

399.299

28.32

42.74

49.29

205.31

12.79

432.11

20.14

1,079.46

22.46

รายการ

ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ทดแทน
กําไรจากการรับประกันภัย

หมายเหตุ: ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็ นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และบจก. เมืองไทยประกันภัย ;
20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็ นงบการเงินของบมจ.เมืองไทยประกันภัย มีการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจากงบการเงินเสมือนรวมบริ ษทั ปี 2550

ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี 2551 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจํานวน 4,227.30 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 502.48
ล้านบาท หรื อเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.49 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 3,099.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 17.85 โดยมี
สัดส่วนการรับประกันความเสี่ ยงภัยไว้เองสูงกว่าการส่งประกันต่อเล็กน้อย อย่างไรก็ ดีในปี 2551 นี้บริ ษทั มีค่าสิ นไหมทดแทนสูงขึ้น
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กว่าปี 2550 จํานวน 387.14 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้เพิ่มขึ้นมากจากปี ที่แล้ว ส่งผลให้กาํ ไรจากการรับ
ประกันภัยในปี นี้เพิม่ ขึ้นจากปี 2550 ถึงร้อยละ 22.48
การรับประกันภัยแต่ ละประเภท ในปี 2551
การรับประกันอัคคีภยั ปี 2551 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับ 892.61 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2550 โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ
6.28 และมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 687.32 ล้านบาท มีค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปรับเพิ่มลดลงถึงร้อยละ 54.93 ทําให้กาํ ไร
จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.32
การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,354.26 ล้านบาท มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 7.97 มีเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ 490.21 ล้านบาท ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปรับลดลงเล็กน้อย กําไรสุทธิจากการรับประกันภัยประเภท
เบ็ดเตล็ดจํานวน 205.31 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 12.79 เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานปี 2550
การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับ 108.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปี 2550 ในส่วน
ของค่าสิ นไหมทดแทนปรับลดลงถึงร้อยละ 39.16 มีผลให้กาํ ไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ถึงร้อยละ 49.29
การประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,871.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.50 จากปี 2550 ค่าสิ นไหมทดแทนปรับสูงขึ้น
มากถึงร้อยละ 79.32 แต่กาํ ไรจากการรับประกันภัยยังแสดงผลเติบโตจากปี 2550 คิดเป็ นร้อยละ 20.14

การลงทุน
ณ สิ้นปี 2551 บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการลงทุนสุทธิจาํ นวน 10.12 ล้านบาท เนื่องจากในปี นี้ตลาดหุน้ ไทยได้ปรับตัวลดลง
อย่างมาก ทําให้ บริ ษทั มีรายการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 115 .82 ล้านบาท และ รายการข าดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนอีก 119.66 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับปี 2550 ลดลงโดยมี
ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 0.27 ทั้งนี้ในปี 2550 ผลตอบแทนการลงทุนอยูท่ ่ีประมาณร้อยละ 7.24
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เงินลงทุนสุทธิ
จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
พันธบัตร
598.87
ตัว๋ เงินคลัง
14.90
ตัว๋ เงิน
98.10
หุน้ ทุน
555.05
หุน้ กู้
678.92
หน่วยลงทุน
679.70
หลักทรัพย์อ่ ืน
0.00
เงินให้กยู้ มื สุทธิ
63.49
เงินลงทุนอื่น
2.58
เงินสดและเงินฝากสถาบัน
1,029.97
การเงิน
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ
3,721.58
2551

สัดส่วน
(%)
16.09
0.40
2.64
14.91
18.24
18.26
0.00
1.71
0.07
27.68
100.00

2550
พันธบัตร
ตัว๋ เงินคลัง
ตัว๋ เงิน
หุน้ ทุน
หุน้ กู้
หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์อ่ ืน
เงินให้กยู้ มื สุทธิ
เงินลงทุนอื่น
เงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงิน
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท)
(%)
769.58
18.06
0.00
0.00
493.44
11.58
1,134.79
26.63
598.52
14.04
471.40
11.06
75.10
1.76
77.66
1.82
4.76
0.11
636.84
14.94
4,262.09

100.00

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
2551
ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับ
กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์
รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ

จํานวน สัดส่วน
เงิน (ล้าน
(%)
บาท)
189.95 n/a
(200.07) n/a
(10.12)

100.00
(0.27)

2550
ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับ
กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์
รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ

จํานวน สัดส่วน
เงิน (ล้าน
(%)
บาท)
190.80
59.23
131.32
40.77
322.12

100.00
7.56

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ปี 2551 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงขึ้นกว่าปี 2550 ประมาณร้อยละ 12.30 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบกิจการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ปรับขึ้นเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปี 2550
ภาษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายนปี 2551 มีการปรับปรุ งภาษีเงินได้นิติบุคคล ในงบกําไรขาดทุน เพิ่มขึ้นจํานวน ประมาณ
79 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 475 พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 7 สิ งหาคม 2551 โดยลดอัตราภาษีจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท สําหรับบริ ษทั จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากนโนบายการบัญชีเรื่ องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริ ษทั ในการนี้ สิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริ ษทั ที่บนั ทึกบัญชีไว้ก่อนหน้าด้อยค่าลดลงประมาณ 79 ล้านบาท
สรุป
จากผลการดําเนินงานที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นทั้งหมด สามารถสรุ ปอัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจได้ดงั ตารางแสดง
2551
2550
อัตราส่วนกําไรจากการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (ร้อยละ)
34.83
33.52
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์(ร้อยละ)
3.80*
6.22
อัตราส่วนผลตอบแทนในส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
3.84*
8.59
อัตราความเสี ยหาย (ร้อยละ)
48.25
44.88
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)
44.49
47.14
อัตราส่วนรวม (ร้อยละ)
92.74
92.02
Underwriting
ROA2
Combine Ratio
Year
Profit
ROE3(%) Loss Ratio (%)4 Exp. Ratio (%)5
(%)
(%)6
1
Margin \(%)
34.83
48.25
44.49
92.74
2008
3.80*
3.84*
2007
33.52
6.22
8.59
44.88
47.14
92.02
1

กําไรจากการรับประกันภัย ต่อ เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
กําไรก่อนภาษีเงินได้ ต่อ สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
3
กําไรสุทธิ ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี่ย
4
(ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม) ต่อ เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
5
(ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ บวก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น บวก ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน) ต่อ เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
6
Loss Ratio บวก Expenses Ratio
* ไม่รวมผลกระทบเรื่ องการปรับอัตราภาษีฯจํานวน 79 ล้านบาท
2

(3) การวิจยั และการพัฒนา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันด้านการขาย โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการดําเนินการหาข้อมูลความต้องการลูกค้าในแต่ละช่องทาง ในรู ปแบบต่างๆ และมีการนําข้อมูล
สถิติ ทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการประมวลผลในด้านการรับประกันภัยประเภทต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
ในปี 2551 บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กว่า 10 ประเภท ทั้งในรู ปแบบเฉพาะช่องทางการจัดจําหน่ายพิเศษ และ
ช่องทางการจัดจําหน่ายทัว่ ไป เช่น การประกันภัยโรคร้ายแรง Be Fit, การประกันภัยสุขภาพรายเดี่ยว (Health Protect), การประกันภัย
สุขภาพกลุ่ม, การประกันภัยความคุม้ ครองเครื่ องใช้ไฟฟ้ า (Extended Warranty) เป็ นต้น
(4) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(4.1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชีบริ ษทั สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดย นาง นงลักษณ์
พุม่ น้อย ในรอบปี บัญชีท่ีผา่ นมา ดังนี้
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1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ( 2 ไตรมาส )

800,000 บาท
400,000 บาท

(4.2) ค่าบริ การอื่น ( non – audit fee )
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ดังนี้
1. สํานักงานสอบบัญชีบริ ษทั สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
1.1 ค่าสอบทานรายงานประจําปี ต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย 150,000 บาท
โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
1.2 ค่าสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุนส่งคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
150,000 บาท โดย นาง นงลักษณ์ พุม่ น้อย
1.3 ค่าสอบทานการปั นส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ 200,000 บาท โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท
2. บริ ษทั บัญชีกิจ จํากัด โดยนายพรชัย กิตติปัญญางาม เป็ นค่าตอบแทนการตรวจสอบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 80,000 บาท
หมายเหตุ

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเป็ นของบริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เท่านั้น

12. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ไม่มี
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ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นั้น ให้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี ) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทั้งมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนาม
กํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ่ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อ งแจ้งในสาระสํา คัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีร ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพือ่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้
มอบหมายให้ นางชะตาบุญ คูเปี่ ยมสิ น เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางชะตาบุญ คูเปี่ ยมสิ น กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางกฤตยา ลํ่าซํา

กรรมการผูจ้ ดั การ

………………….…………………

2. นางปุณฑริ กา ใบเงิน

กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

………………….…………………

ชื่อ

ตําแหน่ง

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางชะตาบุญ คูเปี่ ยมสิ น เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ
……………………………………

Page 54 of 59

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดของผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

1.นางกฤตยา ลํ่าซํา
กรรมการผูจ้ ดั การ

45

ปริ ญญาโท M.I.S.
Boston University, U.S.A.

2.นางนวลพรรณ ลํ่าซํา
กรรมการผูจ้ ดั การ

42

ปริ ญญาโท สาขาการจัดการศึกษา,
Boston University , U.S.A.

53

ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลาออกจากการเป็ นกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

3.นายธนากร ปุรณะพรรณ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ลูกพี่ลกู น้อง
กับ
นางนวลพรรณ
ลูกพี่ลูกน้อง
กับ
นางกฤตยา
-

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

0.7697

2544 - 2551 กรรมการผูจ้ ดั การ
2551-ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

0.4934

2545-2547
กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
2548-2551
กรรมการผูจ้ ดั การ
2551-ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. เมืองไทยประกันภัย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

0.0080

2542- 2551

บมจ.ภัทรประกันภัย
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กรรมการรอง
กรรมการผูจ้ ดั การ
2551-ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

total.doc (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

4.นางจิตกานต์ จันทรวิโรจน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

46

ปริ ญญาตรี Mass Communication,
Boston University, U.S.A.

5.นางปุณฑริ กา ใบเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

51

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงินและ
การบัญชี) จาก University of Wisconsin,
U.S.A.

6. นางชะตาบุญ คูเปี่ ยมสิ น
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

54

ปริ ญญาโท การศึกษา สาขา Vocational
Education, Mississippi State University,
U.S.A.

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์ทาง ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
ครอบครัว

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

0.3886

2545- 2551 กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
2551-ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

-

-

กรรมการผูจ้ ดั การ
2537-2549
2550 – 2551 กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
2551-ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

บจก.แฟคเตอริ่ งกสิ กร
ไทย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

-

-

2548 - 2549 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
2550 - 2551 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
2551-ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บจก.เมืองไทยประกันภัย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

พีส่ าว
นางกฤตยา
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total.doc (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

7.น.ส.ชูพรรณ โกวาณิ ชย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

47

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
จาก Wagner College, U.S.A.
และ สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )

-

-

8.MR. RICHARK FERRE’
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

39

Postgraduate Diploma in Personnel and
Development, The Nottingham Trent
University Southampton Institute

-

-

ปริ ญญาตรี
สาขาการเงินการธนาคาร
คณะพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

9.นายนิพนธ์ นิรมานสกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

52

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)

-

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

Vice President
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษาทางธุรกิจและ
เทคโนโลยี
2551-ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Head of policy service
2542-2545
Head of claims, operation,
2546-2550
retail operation
Head of operation
2550-2551
2551-ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ธนาคารเอเชีย จก.(มหาชน)
บจก.เมืองไทยประกันภัย
Value Alliance Consulting
Co.,Ltd.
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
Fortis, uk
Mayban general assurance

2545-2551
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
2551-ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

2544 - 2548
2548-2549
2549 - 2550

Page 57 of 59

Fortis international Europe
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

total.doc (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน
ทางครอบครัว
บริ ษทั (%)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

10.น.ส.ทิพวรรณ ภาคพิเศษ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

51

ปริ ญญาโท เอกเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

0.0007

2543-2551
2551-ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

11.นายวาสิ ต ลํ่าซํา
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

36

ปริ ญญาโท MBA, Lehigh University,
U.S.A.

-

-

2545-2547
2548 – 2551
2551-ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

12.นายธโนดม โลกาพัฒนา
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

50

ปริ ญญาโท MBA, University of
Wisconsin, U.S.A.

-

-

2548 – 2551
2551-ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

13.นายพงษ์ศกั ดิ์ มานะศิริสุข
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

55

ปริ ญญาโท เอกสถิติประยุกต์
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์

-

-

2539 - 2551
2551

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2551

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Page 58 of 59

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ไม่มี

บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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