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	 เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจประกันภัย	ผู้สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุด	ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร	
	 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผ่านการจำหน่ายหลายช่องทาง	
	 To	be	the	most	preferred	insurance	partner	offering	full	range	of	products	and	services	

	 to	target	customers	through	multi	distribution	channels.	

Mission

Visionวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สำคัญ มุ่งมั่นเติบโตสู่เป้าหมายความเป็น
บรษิทัประกนัวนิาศภยัชัน้นำของประเทศ ดว้ยพฒันาการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
นำจุดเด่นและสิ่งดีๆ จากการควบรวมของ เมืองไทยประกันภัย และ
ภัทรประกันภัย หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแกร่งมั่นคง และ
ยังเพิ่มขีดความสามารถในทุกๆ ด้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมให้ 
บริการอยู่เคียงข้างอบอุ่นใจในทุกที่ทุกเวลา และยิ้มได้เสมอไม่ว่าจะเกิด 
อะไรขึ้นก็ตาม 

	 เป็นบริษัทที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	โดยการเพิ่มผลกำไรอย่างต่อเนื่องและดำรงเงินกองทุน	
	 ตามกฎหมายเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย	
	 เป็นผู้นำทางธุรกิจประกันวินาศภัย	มียอดขายและความสามารถในการสร้างกำไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยเน้น	
	 การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า	
	 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความต้องการของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า	
	 เป็นผู้นำตลาดประกันวินาศภัยด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	 เป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างสรรค์สังคม	
	 Maximize	shareholders’	return	through	sustainable	growth	in	profits	while	maintaining	

	 target	solvency	margins.	
	 Attain	and	maintain	leadership	position	in	sales	and	profitability	vis-a-vis	competitors	

	 by	providing	value	added	products	and	services	to	target	customers.	
	 Be	a	customer	centric	(driven)	organization.	
	 Be	market	leader	in	terms	of	Corporate	Governance	and	Risk	Management.	
	 Be	a	leader	in	the	community	by	becoming	an	employer	of	choice	recognized	

	 for	social	initiatives.	



สร้างความเชื่อมั่นในการบริการจัดการอย่างมืออาชีพ	ภายใต้ความโปร่งใส	ยึดหลักธรรมาภิบาล	

ความซื่อสัตย์สุจริต	ตลอดจน	“SPIRIT”	อันเป็นหลักสำคัญในการทำงาน	

ที่มีอยู่ในใจพนักงานของเราทุกคน	จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ	สร้างความพึงพอใจสูงสุด	

แก่ลูกค้า	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ยิ้มได้... อย่างมั่นใจ 

ยิ้มได้... อย่างมั่นใจ 

Smile
Confidence

with
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Service Mind
ใฝ่ใจรักการให้บริการ	
ทำงานได้สมบูรณ์แบบ	

Professional
มีความเป็นมืออาชีพ	
รอบรู้เชี่ยวชาญงานในหน้าที่	

Innovative Thinking
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
อันเป็นประโยชน์ต่องาน	

Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม	

Integrity
มีความซื่อสัตย์	สุจริต	
มีจิตสำนึกดีงาม	

Teamwork
มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ	
ผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน	



ยิ้มได้... ในทุกสถานการณ์ 
ให้ความคุ้มครอง	ยืนหยัดอยู่เคียงข้างตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	

อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	ด้วยความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ	

ควบคู่ไปกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย		จากผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร	

หลากหลายช่องทางครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 	

SmileEvery Situation
in
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Motor Insurance

Home Owner
Insurance Package

PA Package

Fire
Insurance Package

Marine Cargo
Insurance



Company
History
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20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้า
ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบ
กิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้ง
ประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง 
และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวม
ความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกัน
อย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบาย
การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ 
      
“ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ ภายใน 
5 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือ 7,000 
ล้านบาท และเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท มีความ
เป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรม
และความโปรง่ใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล” โดยปัจจุบัน มีนางกฤตยา 
ล่ำซำ และนางนวลพรรณ  ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างความเช่ือม่ัน 
แก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์   
ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยท่ีเน้นการบริหารงาน 
ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซ่ึงผูบ้ริหาร 
และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้
อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการ
ให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ทำให้  
ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป 
 
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ สู่กระบวนการบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพ ทำให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
มุ ่งมั ่นในการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน ท้ังด้านบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย พร้อมนำเสนอ 
ความคุ้มครองที่สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการของ
ลูกค้า โดยเน้นความสำคัญในการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ครบทุกช่องทางการให้บริการ ผู้เอาประกัน
สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ พร้อมยืนหยัดเคียง
ข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ เพื่อให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจและยิ้มได้เมื่อ
ทำประกันภัยกับเมืองไทยประกันภัย ดังสโลแกน “เมืองไทย
ประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา” 

ความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

6.

20 June 2008 marked the first step as the Leading Non-Life 
Insurance Company of Thailand under the name of “Muang 
Thai Insurance Public Company Limited”. This milestone 
arose from “the amalgamation between Phatra Insurance 
Public Company Limited and Muang Thai Insurance 
Company Limited” as the important ally in the Non-life 
insurance history to increase the strength, the potential in 
business competition and the service, by precisely combine 
the expertise of both companies to promote the outstanding 
points of each other, including the demonstration of the readiness 
to response to the liberalization policy of the insurance 
industry in the near future. 
 
“With the objective and intention to be one of the top 
five leading Non-Life Insurance Companies of the country 
within 5 years along with double premium growth 
or THB 7 Billion, be a stable company and listed in 
SET with the registered capital of THB 590 Million, 
be professionalism in insurance and the Non-Life 
Insurance Company of the Thai people with professional 
ethics, transparency and good corporate governance.” 
Mrs. Kritaya  Lamsam and Mrs. Nualphan  Lamsam are currently 
the Co-Presidents. 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited thoroughly 
reinforces the confidence of the public with good development, 
has the identity as the Non-Life Insurance Company of the Thai 
people with transparency, good corporate governance and 
constant attention to the society which all of the executives 
and staff are aware of the importance and continually maintain 
together. From the efficient operation and honesty in service 
have created the trustworthiness from the clients and caused 
the reputation of the Company to be well known and 
acceptable by the general public. 
 
From the vision and mission of the Company toward the 
professional management process caused Muang Thai 
Insurance Public Company Limited to try to be the Non-Life 
Insurance Company which is ready in the operation’s 
capability development, both on the quality of the staff and 
on the modern development in the information technology 
system, ready to present the cover which can response to 
every need of the customers, with emphasis on the important 
of customer service covering every region and every service 
channel together with the 24 hours claim notification service.  
 
The Company is ready to walk abreast the customers in 
every situation to make you feel comfortable and smile when 
you insure with Muang Thai Insurance as per our slogan 
“Muang Thai Insurance… Crisis Smile”. 

�
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หมายเหตุ:	 ปี 2549-2550 เป็นข้อมูลจากงบเสมือน โดยการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย 	
  และ บจก. เมืองไทยประกันภัย 
 ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วง คือ 1 มกราคม-19 มิถุนายน 2551 
  เป็นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทยประกันภัย    
  ช่วง 20 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2551 เป็นงบการเงินของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 
 ปี 2552 ประกอบด้วยข้อมูลจากการดำเนินงานปกติ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
Remarks:	 2006-2007 information from Pro forma Financial Statements which combined both Phatra       
  Insurance Plc. and Muang Thai Insurance Co., Ltd. 
 2008, information comprised two periods:- 1 January-19 June 2008 of both companies and     
  20 June-31 December 2008 of Muang Thai Insurance Plc. 
 2009, financial operation was from 1 January to 31 December. 

Financial
Summary

สินทรัพย์/Assets

2552
2009

7,620.0

หน่วย: ล้านบาท/Million Baht

2551
2008

6,261.4

2550
2007

6,569.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น/Equity

2552
2009

3,808.7

2551
2008

3,329.1

2550
2007

3,746.2

เบี้ยประกันภัยรับ/Premium Written

2552
2009

4,550.1

หน่วย: ล้านบาท/Million Baht

2551
2008

4,227.3

2550
2007

3,724.8

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ/Net Premium Written

2552
2009

3,340.8

2551
2008

	3,099.2

2550
2007

2,629.8

2549
2006

6,699.5

2549
2006

3,479.2

2549
2006

	3,209.1

2549
2006

2,259.0

กำไรสุทธิ/Net Profit

2552
2009

 257.1

หน่วย: ล้านบาท/Million Baht

2551
2008

	56.8

2550
2007

	310.4

2549
2006

	289.2

หน่วย: ล้านบาท/Million Baht

หน่วย: ล้านบาท/Million Baht
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

�8.

หน่วย: ล้านบาท/Unit: Million Baht 

   2552 2551 2550 2549  
   2009 2008  2007  2006 

 เบี้ยประกันภัยรับ  Premium Written  4,550.1 4,227.3  3,724.8  3,209.1 

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  Net Premium Written  3,340.8 3,099.2  2,629.8  2,259.0 

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  Earned Premium  3,178.0 2,956.0  2,348.0  2,251.9 

 กำไรจากการรับประกันภัย  Underwriting Profit  1,092.8 1,079.5  881.5  861.7 
 กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน  Investment Profit (Loss)  179.74 (10.12)  322.6  256.2 

 กำไรก่อนหักภาษีเงินได้  Profit Before Income Tax  331.7 165.0  412.9  381.8 

 กำไรสุทธิ  Net Profit  257.1 56.8  310.4  289.2 
 เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve  1,674.4 1,511.7  1,368.4  1,086.6 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  Shareholders’ Equity  3,808.7 3,329.1  3,746.2  3,479.2 

 สินทรัพย์รวม  Total Assets  7,620.0 6,261.4  6,569.8  6,699.5 

หน่วย: บาท/Unit: Baht 

   2552 2551 2550 2549  
 เทียบต่อหุ้น Per Share 2009 2008  2007  2006 

 มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book Value  64.55   56.43   63.49   58.97   

 กำไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share  4.36   0.96   5.26   4.90   

 เงินปันผลต่อหุ้น Dividend Per Share 2.65 n/a  n/a   n/a   
 อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) Payout Ratio (%) 60.80 n/a  n/a   n/a   
 ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price 61.50 85  n/a   n/a   
 ราคาหุ้นต่ำสุด Lowest Share Price 33.50 30  n/a   n/a   
 ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End 54.00 37.00  n/a   n/a   
 ราคาปิด/กำไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Time) 12.39 38.54     

                  หน่วย: ร้อยละ/Unit: Percentage 

   2552 2551 2550 2549  
 อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio 2009 2008  2007  2006 

 อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net  7.70% 1.83% 11.80% 12.80%  

   Premium Written  

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets (Average) 4.78% 3.80%* 6.22%  n/a   

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) Return on Shareholders’ Equity 7.20% 3.84%* 8.59%  n/a   
   (Average)  
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Debt to Equity Ratio (Time) 1.00 0.88  0.75   0.93  

หมายเหตุ:	 1) ปี 2549-2550 เป็นข้อมลูจากงบเสมือน โดยการรวมข้อมลูงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทยประกันภัย ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุ้นมีรายการส่วนเกินทุน 
	 	 	 จากการควบบริษัท จำนวน 908.22 ล้านบาท        
  2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วง คือ 1 มกราคม-19 มิถุนายน 2551 เป็นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทยประกันภัย;   
   20 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2551 เป็นงบการเงินของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย      
  3) ณ วันควบรวมกิจการ 20 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ บันทึกรายการค่าความนิยมจากการควบกิจการ จำนวน 763.66 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการควบรวม 
   กิจการจำนวน 823.37 ล้านบาท        
  4) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม พรก. ฉบับที่ 475 จากร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 25 มีผลให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   
   ด้อยค่าคิดเป็นจำนวนประมาณ 79 ล้านบาท        
  5) * ก่อนปรับปรุงผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 79 ล้านบาท      
  6) ปี 2552 ประกอบด้วยข้อมูลจากการดำเนินงานปกติตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

Remarks:	 1) 2006-2007 information was from Pro forma Financial Statements which combined both Phatra Insurance Plc. and Muang Thai Insurance Co., Ltd. Shareholders’ 
	 	 	 Equity included ‘Surplus on Business Combination’ of Baht 908.22 million.       
  2) 2008, information comprised two periods:- 1 January-19 June 2008 of both companies and 20 June-31 December 2008 of Muang Thai Insurance Plc.        
   Accounting policy for retirement reserve have been adopted for only the year 2006 and 2007.      
  3) on the amalgamationdate, 20 June 2008 Unallocated costs to business acquisition of Baht 63.66 million was booked as asset while Surplus on business     
   combination of Baht 823.37 million was recored as part of Shareholders’ equity. 
  4) the chance in corporate tax rate from 30% to 25% per the Royal Decree no. 475 put negative impact to Deferred tax assets of the Company, an impairmnet  
	 	 	 of Baht 79 million was chareged to Profit and Loss account on 30 June 2008      
  5) *Prior to Corporate tax adjustment amount Baht 79 million due to change in corporate tax rate. 
  6) 2009, financial operation was from 1 January to 31 December. 
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ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) ยังคงยืนหยัดรักษาคุณภาพ และความเชื่อมั่นใน
การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ระดับแนวหน้า เพื่อเสริม
สร้างหลักประกันอันมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน 
และสังคมไทย 
 
แม้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตรอบด้าน 
ท้ังปัญหาเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก ภาวะอ่อนไหวผันผวนทางการเมือง 
และสังคม แต่ด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทของผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน 
ทำให้วันนี้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถ
ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ด้วยเบี้ย
ประกันภัยรับรวม 4,550 ล้านบาท ซ่ึงเป็นก้าวท่ีเร็วกว่าความคาดหมาย 
ทั้งนี้เป็นเพราะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้า ตัวแทน 
และพันธมิตรทางธุรกิจท่ีให้ความเช่ือถือ และให้การสนับสนุนอย่าง 
ต่อเนื่อง ทำให้การเติบโตของบริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแกร่งทั้ง
ภายในและภายนอก 
 
การปรับตัวเพ่ือพัฒนาการท่ีดีข้ึนในทุกด้านน้ัน ทำให้บริษัทฯ ดำเนิน 
งานในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ มีหัวใจรักการให้บริการ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาจัดระบบการทำงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว การสร้าง 
และบริหารจัดการส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมไปถึงการดำรงเงินกองทุนให้สงูกว่า 
ระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องรองรับ
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเสรี
ทางการเงินท่ีจะมาถึงในอนาคต บริษัทฯ เพ่ิมความรอบคอบ รัดกุม 
ยึดแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีหน่วยงานกำกับ 
ดูแลประกาศกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
ผมเชื่อมั่นในความตั้งใจจริง และความร่วมแรงร่วมใจอย่างเป็น  
น้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พลังกายและ
ใจที่ทุกคนเสียสละทุ่มเทจะช่วยนำพาบริษัทฯ ก้าวไปสู่เป้าหมายได้
อย่างสมบรูณ์แบบ ในนามของ บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำกดั 
(มหาชน) ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น ลกูค้า ตัวแทน และพันธมิตรทุกท่าน 
ที่ยืนหยัดเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าต่อไป 
เพ่ือเป็นบริษัทประกันภัยท่ีเจริญเติบโตควบคูไ่ปกับสังคมไทยตลอดไป 

สารจากประธานกรรมการ 

For almost two years which Muang Thai Insurance Public 
Company Limited has persisted on maintaining the quality and 
the confidence to be the Leading Major Non-Life Insurance 
Company to reinforce the secure guarantee and the better 
quality of life for the Thai People and the Thai Society. 
 
Although the Company had to face with the surrounding 
crises in the preceding year, whether from the global 
recession or the domestic political and social turbulence, but 
with the dedication of all executives and staff has caused 
Muang Thai Insurance Public Company Limited to progress to 
the 5th ranking in the Non-Life Insurance Industry with the 
total premium written of THB 4,550 Million, which is faster 
than expected, due to the confidence and the trustworthiness 
from the customers, agents and business partners who 
continue to provide the reliability and support.  This, in turn, 
causes the Company to grow with stability and strength 
internally and externally. 
 
The reform for better development in every aspect causes 
the Company to work more aggressively, covering the human 
resource development toward professional, the service 
minded consciousness, the I.T. system implementation to 
manage the work system accurately and rapidly, the creation 
through effective management on the market share, the new 
product development to response to the customers’ 
requirement properly and fairly, including the maintenance of 
higher capital than the standard stipulated by law, in order to 
support the current situation and prepare for the Financial 
Liberalization which will come in the near future.  The Company 
has put more precaution to comply with the laws, rules and 
regulations as stipulated by the Regulator per the Good 
Corporate Governance which can be audited. 
 
I strongly believe in the intention and the unified cooperation 
of every executive and staff for their selfless dedication, 
loyalty and hard work, physically and mentally, to lead the 
Company to accomplish the target perfectly.   
 
On behalf of Muang Thai Insurance Public Company 
Limited, I would like to sincerely thank all of our shareholders, 
customers, agents and business partners for their steadfast 
support to enable the Company to continue to progress as 
the Insurance Company which will grow together with the 
Thai Society forever. 

นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ	
Mr.	Photipong		Lamsam	

ประธานกรรมการ 
Chairman 
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Organization
Chartแผนผังการจัดองค์กร 

คณะอำนวยการบริหาร 
Executive Committee 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management 

Committee 

คณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน 

Recruiting and 
Remuneration 

Committee 

คณะกรรมการลงทุน 
Investment 
Committee 

สายงานยุทธศาสตร์องค์กร 
และพัฒนาธุรกิจ 

Corporate Strategy & 
Business Development 

Group 

สายงาน 
ปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 

Motor Group 

สายงาน 
ประกันภัยทั่วไป 
Non-Motor 

Underwriting Group 

1. ฝ่ายวางแผน 
 และยุทธศาสตร์องค์กร 
 Corporate Strategy &  
 Planning Dept. 
 • ส่วนยุทธศาสตร์และแผน 
  Strategic Planning  
  Section 
 • ส่วนวิจัยตลาด 
  Market and Customer  
  Insight Section 
 
 
2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 Business Development Dept. 
 • ส่วนพัฒนาช่องทาง 
  การตลาด 
  Channel Development  
  Section 
 • ส่วนพัฒนาพันธมิตร  
  ทางธุรกิจ 
  Network Development  
  Section 
 
 
3. ฝ่ายการตลาด 
 Marketing Dept. 
 • ส่วนกลยุทธ์การตลาด 
  Marketing Strategy  
  Section 
 • ส่วนฝึกอบรมการขาย 
  Sales Training Section 
 • ส่วนส่งเสริมการขาย 
  Sales Promotion Section 
 
4. สำนักพัฒนากระบวนการ 
 Process Development  
 Office  

1. ฝ่ายขายลูกค้า 
 สถาบัน 
 Institutional  
 Sales Dept. 
 • ส่วนขายสถาบัน 1 
  Institutional  
  Sales Section 1 
 • ส่วนขายสถาบัน 2 
  Institutional  
  Sales Section 2 
 • ส่วนขายสถาบัน 3 
  Institutional  
  Sales Section 3 
 
2. ฝ่ายบริหารช่องทาง 
 การตลาดพิเศษ 
 Alternative  
 Channel 
 Management  
 Dept. 
 • ส่วนธนพัทธ์ 
  ประกันภัย - 
  บรรษัทธนกิจ 
  Corporate 
  Bancassurance 
  Section 
 • ส่วนธนพัทธ์ 
  ประกันภัย - 
  บุคคลธนกิจ 
  Retail  
  Bancassurance 
  Section 
 • ส่วนบริหารการ 
  ตลาดแบบตรง 
   Direct  
  Marketing 
  Section 

1. ฝ่ายขายธุรกิจตรง 
 Direct Sales Dept. 
 • ส่วนลูกค้าองค์กร 
  Corporate Section 
 • ส่วนลูกค้ารายย่อย 
  Retails Section 
 • สว่นผลติภณัฑพ์เิศษ 
  Special Products 
  Section 
 • ส่วนโครงการพิเศษ 
  Special Project  
  Section 
 • ส่วนธุรกิจธนาคาร        
  Bancassurance  
  Section 
 
2. ฝา่ยขายธรุกจิตวัแทน 
 Agents Dept. 
 • ส่วนสำนักงาน 
  ตัวแทน 1 
  Area Section 1 
 • ส่วนสำนักงาน 
  ตัวแทน 2 
  Area Section 2 
 • ส่วนสำนักงาน 
  ตัวแทน 3 
  Area Section 3 
 • สว่นตวัแทนสายงาน 
  ประกันชีวิต 
  Agent MTL Section 
 • ส่วนขายทั่วไป 
  Sales Team Section 
 • ส่วนตัวแทนทั่วไป 
  General Agent  
  Section 
 
3. ฝา่ยขายธรุกจิ นายหนา้ 
 Broker Dept. 
 • ส่วนธุรกิจนายหน้า 
     ประกันภัยทั่วไป  
  Non-Motor Section 
 • ส่วนธุรกิจนายหน้า 
     ประกันภัยรถยนต์ 
  Motor Section 
 
4. ฝา่ยขายธรุกจิรถยนต ์
 • ส่วนธุรกิจเช่าซื้อ 
  รถยนต์ 
  Leasing Section 
 • ส่วนธุรกิจผู้แทน 
  จำหน่ายรถยนต์ 
  Motor Dealer  
  Section 
 • สว่นผูผ้ลติรถยนต ์1 
  Brand Section 1 
 • สว่นผูผ้ลติรถยนต ์2 
  Brand Section 2 

สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
Sales and Distribution Group 

กลุ่มงานสถาบัน 
Institutional Sales 

กลุ่มงานช่องทางการ 
จำหน่ายอื่นๆ 

Multi Channels 

กลุ่มงานบริการลูกค้าและ 
สนับสนุนงานขาย 

Customer Service and 
Sales Support 

1. ฝา่ยสนบัสนนุงานขาย 
 Sales Support Dept. 
 • ส่วนสนับสนุนช่อง 
  ทางขาย 
  Sales  
  Administration  
  Section 
 • ส่วนบันทึกข้อมูล 
  Data Entry Section 
 • ส่วนดำเนินงาน 
  ลูกค้า รายใหม่ 
  New Customer 
  Operation Section 
 • ส่วนดำเนินงาน 
  ลูกค้าต่ออายุ  
  Renew  
  Customer  
  Operation  
  Section 
 
2. ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 
 Customer Service  
 Dept. 
 • ส่วนบริการลูกค้า 
  ส่วนกลาง 
  Head Office  
  Services  
  CenterSection 
 • สาขายอ่ย เชยีงใหม ่
  Sub-Branch  
  Chiang Mai Section 
 • สาขายอ่ย หาดใหญ ่
  Sub-Branch  
  Hat Yai Section 
 • สาขาย่อย ชลบุรี 
  Sub-Branch  
  Chonburi Section 
 • สาขายอ่ย ขอนแกน่ 
  Sub-Branch  
  Khon Kaen Section 
 • สาขายอ่ยนครราชสมีา 
  Sub-Branch  
  Nakhon  
  Ratchasima  
  Section 
 • สาขายอ่ย นครสวรรค ์
  Sub-Branch  
  Nakhon Sawan 
  Section 
 • สาขายอ่ย พษิณโุลก 
  Sub-Branch  
  Phitsanulok  
  Section 
 • ส่วนบริการลูกค้า 
  ทางโทรศัพท์ 
  Inbound Call  
  Center Section 
 

1. ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 
 Motor Underwriting Dept.   
 • ส่วนงานรับประกันภัย  
  สถาบันการเงิน 
  Leasing/Finance Section 
 • ส่วนงานรับประกันภัยตัวแทน 
  Agent Section 
 • ส่วนงานรับประกันภัยนายหน้า 
  Broker Section  
 • สว่นงานธรุการประกนัภยัรถยนต ์
  Admin Section 
 • ส่วนงานรับประกันภัยช่องทาง 
  ธนาคาร 
  Bancassurance Section 
 
2. ฝ่ายสินไหมประกันภัย    
 รถยนต์-กรุงเทพ 
 Motor Claim - Bangkok Dept. 
 • ส่วนสินไหมรถยนต์ 
   ช่องทางตัวแทนและนายหน้า 
  Agent and Broker Claims  
  Section 
 • ส่วนสินไหมรถยนต์ 
     ช่องทางสถาบันการเงิน 
  Financial Institution  
  Claims Section 
 
3. ฝ่ายสินไหมประกันภัย    
 รถยนต์-ต่างจังหวัด 
 Motor Claim - Upcountry Dept. 
 • ส่วนสินไหมรถยนต์ภาคใต้ 
  Southern Region Claims  
  Section 
 • ส่วนสินไหมรถยนต์ภาคกลาง 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 
  Central, North Eastern,  
  Northern, Eastern Regions  
  Claims Section 
 
4. ฝ่ายสนับสนุนงานสินไหม 
 ประกันภัยรถยนต์ 
 Motor Claim Support Dept. 
 • ส่วนบริการลูกค้าและศูนย์ 
  แจ้งอุบัติเหตุ 1484 
  1484 Call Center/ 
  Customer Service Section 
 • ส่วนบริการงานซ่อมและอะไหล่ 
  Repair Servicing/  
  Damage Spare Parts Section 
 • ส่วนสืบสวนรถหาย 
  Investigation - Lost Car  
  Section 
 • ส่วนงานจัดเก็บเอกสาร 
  Filing Section 
 • ส่วนงานจ่ายสินไหมรถยนต์ 
  Payment Section 
 • ส่วนสำรวจภัยรถยนต์ 
  Motor Survey Section   
 
5. สำนักงานเรียกร้อง 
 Recovery Office 
 

1. ฝ่ายประกันภัย  
 ทรัพย์สินและความรับผิด 
  – ธุรกิจสถาบันการเงิน 
 Property & Casualty  
 Underwriting Dept. 
 – Financial Institution  
 Business 
 • ส่วนบรรษัทธุรกิจ 
  Corporate Business Section 
 • ส่วนธุรกิจขนาดกลาง 
  Medium SME Business Section 
 • ส่วนธุรกิจขนาดเล็กและ  
  ลูกค้าบุคคลรายย่อย 
  Small SME Business Section 
 
2. ฝ่ายประกันภัย 
 ทรัพย์สินและความรับผิด 
 - ธุรกิจตัวแทน 
 Property & Casualty  
 Underwriting Dept. 
 – Agency Business 
 • ส่วนธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต 
  และกิจการสาขา 
  Life Agent and Branch  
  Business Section 
 • ส่วนธุรกิจตัวแทนทั่วไป 
  และขายทั่วไป 
  Individual Agent 
  and Individual 
  Sales Business Section 
 
3. ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สิน 
 และความรับผิด – ธุรกิจ 
 ตรงและนายหน้า 
 Property & Casualty  
 Underwriting Dept. 
 – Direct & Broker   
 Business 
 • ส่วนธุรกิจตรง 
  Direct Business Section 
 • ส่วนธุรกิจนายหน้า 
  Broker Business Section 
 
4. ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 Miscellaneous  
 Underwriting Dept. 
 • ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุ 
  ส่วนบุคคล และสุขภาพ  
  PA & Health Insurance Section 
 • ส่วนประกันภัยวิศวกรรม 
  Engineering Insurance Section 
 • ส่วนประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
  Marine Insurance Section 
 • ส่วนประกันภัยผลิตภัณฑ์พิเศษ 
  Special Product  
  Insurance Section 
 • ส่วนวิศวกรรมประเมิน 
  ความเสี่ยงภัย 
  Risk Engineering Section 
 
5. ฝ่ายประกันภัยต่อ 
 Reinsurance Dept. 
 • สว่นประกนัภยัตอ่ตามสญัญา 
  Treaty Reinsurance Section 
 • ส่วนประกันภัยต่อเฉพาะราย 
  Facultative Reinsurance Section 
 

คณะที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริษัท 

Advisors to the Board 
of Directors 

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
Product Development and Actuarial Service Dept. 
• ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 Product Development Section 
• ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 Actuarial Services Section 
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ผู้ถือหุ้น 
Shareholders 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท 

Chairman of the Board 
Board of Directors 

กรรมการผู้จัดการ 
Presidents 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

สำนักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office 

ทีมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางใหม่ 
Core System 

Implementation Team 

สายงาน 
สินไหมประกันภัยทั่วไป 

Non-Motor 
Claims Group 

สายงาน 
บัญชีและการเงิน 

Accounting & Finance 
Group 

สายงาน 
ทรัพยากรบุคคล 

HR Group 

สายงาน 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

IT Group 

สายงาน 
เลขาธิการองค์กร 

Corporate Secretariat 
Group 

1. ฝ่ายสินไหมประกันภัยทาง 
 ทะเลและอุบัติเหตุ 
 Marine & Accident  
 Claims Dept. 
 • ส่วนสินไหมประกันภัย 
  ทางทะเลและขนส่ง 
  Marine & Inland  
  Claims Section 
 • ส่วนสินไหมประกันภัย           
  อุบัติเหตุและสุขภาพ 
  PA & Health Claims  
  Section 
 
2. ฝ่ายสินไหม 
 ประกันภัยทรัพย์สิน 
 และเบ็ดเตล็ด 
 Property & Casualty  
 Claims Dept. 
 • ส่วนสินไหมประกันภัย 
  ธุรกิจตรงและตัวแทน 
  Direct Business &  
  Agent Claims Section 
 • ส่วนสินไหมประกันภัย 
  ธุรกิจนายหน้า 
  Broker Business  
  Claims Section 
 • ส่วนสินไหมประกันภัย 
  สถาบันการเงิน 
  Financial Institution  
  Claims Section 
 
3. ฝ่ายกฎหมาย 
 Legal Dept. 
 • ส่วนฟ้องคดี 
  Litigation Section 
 • ส่วนบังคับคดี 
  Execution Section 
 • ส่วนนิติกรรมสัญญา 
  Juristic and Contract  
  Section 
 • ส่วนเก็บเอกสารสำคัญ 
  Custodian Section 

1. ฝ่ายบัญชี 
 Accounting Dept. 
 • ส่วนบัญชีทั่วไป 
  Accounting Section 
 • ส่วนบัญชีบริหาร 
  Managerial  
  Accounting Section 
 
2. ฝ่ายบริหารจัดการ 
 เบี้ยประกันภัย 
 Premium Management  
 Dept. 
 • ส่วนบริหารจัดการเบี้ย 
  ประกันภัยธนาคาร 
  KBank Section 
 • ส่วนบริหารจัดการเบี้ย 
  ประกันภัยสถาบัน 
  Institution Section 
 • ส่วนบริหารจัดการเบี้ย   
  ประกันภัยรายย่อย 
  และนายหน้า 
  Retail Section 
 
3. ฝ่ายการเงิน 
 Finance Dept. 
 • ส่วนการเงินรับ 
  Cash-in Section 
 • ส่วนการเงินจ่าย 
  Cash-out Section 
 
4. ฝ่ายลงทุน 
 Investment Dept. 
 • ส่วนบริหารจัดการ 
  เงินทุน 
  Fund Management  
  Section 
 • ส่วนบริหารจัดการ 
  สินเชื่อ 
  Loan Management  
  Section 
 
5. ฝ่ายบริหารความ 
 เสี่ยงองค์กร  
 Risk Management Dept. 
 • ส่วนบริหารความเสี่ยง 
  จากการลงทุน 
  Investment Risk  
  Management Section 
 • ส่วนบริหารความเสี่ยง 
     ด้านปฏิบัติการ 
  Operational Risk  
  Management Section 
 

1. ฝ่ายบริหาร  
 ทรัพยากรบุคคล 
 Human Resource      
 Management Dept. 
 • ส่วนวางแผนอัตรากำลัง 
  และแรงงานสัมพันธ์ 
  Manpower Planning and  
  Employee Relations  
  Section 
 • ส่วนบริหารค่าจ้างและ 
  สวัสดิการ 
  Compensation and  
  Benefit Management  
  Section 
 
2. ฝ่ายพัฒนา 
 ทรัพยากรบุคคล 
 Human Resource  
 Development Dept. 
 • ส่วนวางแผนและ  
  พัฒนาบุคคลากร 
  Human Development  
  Planning Section 
 • ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา 
  Training and Development  
     Section 
 

1. สำนักงานบริหาร 
 ระบบคอมพิวเตอร์ 
 และความปลอดภัย 
 Computer Management 
 & Security Control Office 
 
2. สำนักงานบริการ 
 ระบบงานประกันภัย  
 รถยนต์ 
 Motor Insurance      
 Application Support Office 
 
3. สำนักงานบริการ 
 ระบบงานประกันภัย 
 ทั่วไป 
 General Insurance  
 Application Support Office 
 
4. สำนักงานบริการ 
 ระบบการตลาดและ 
 ข้อมูลสารสนเทศ 
 สำหรับผู้บริหาร 
 Marketing Services &  
 E.I.S. Support Office 

1. สำนักเลขานุการบริษัท 
 Company Secretary Office 
 • ทีมกำกับการปฏิบัติ 
     ตามกฎเกณฑ์ 
  Compliance Team 
 • ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
  Securities and  
  Shareholder Team 
 • ทีมส่งเสริมงาน 
  กรรมการและผู้บริหาร 
  Director and Executive  
  Supporting Team 
 • ทีมเลขานุการผู้บริหาร                             
  Executive Secretary Team 
 
2. ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 Corporate Communication  
 Dept. 
 • ส่วนประชาสัมพันธ์ 
  PR Section 
 • ส่วนออกแบบสื่อโฆษณา 
  Graphic Design Section 
 
3. ฝ่ายธุรการสถานที่ 
 Office Management Dept. 
 • ส่วนอาคารและซ่อมบำรุง 
  Office Management and  
  Maintenance Section 
 • ส่วนงานพิมพ์กรมธรรม์ 
  Printing Pool Section 
 
4. ฝ่ายธุรการทั่วไป 
 General Administration  
 Dept. 
 • ส่วนบริหารเอกสารและบริการ 
  General Admin. Section 
 • ส่วนจัดซื้อ 
  Procurement Section 
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กลุ่มงานที่ปรึกษา 
และผู้ชำนาญการทางเทคนิค 
Advisors and Technical/

Specialist Unit 
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1. นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ ประธานกรรมการ 
 การศกึษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุน้* 1,415,083 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 2.3984 ประสบการณ์การทำงาน • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ภัทร     
 ประกันภัย จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด** • ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 
 Mr. Photipong  Lamsam Chairman 
 Education M.B.A., Temple University, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of Shares* 1,415,083 shares  
 equivalent to 2.3984% Working Experience • Chairman, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Chairman, Phatra Insurance Plc.          
 • Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.** • Chairman, Phatra Leasing Plc. • Director & Audit Committee Member, Sermsuk Plc. 
 
 

Board
of Directors คณะกรรมการบริษัท 
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2. นายยุตติ  ล่ำซำ รองประธานกรรมการ 
 การศึกษา ปริญญาตรี Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุ้น* 370,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
 0.6276 ประสบการณ์การทำงาน • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการและประธาน   
 คณะที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด** 
 Mr. Yutti  Lamsam Vice Chairman 
 Education B.A., Utah State University, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of Shares 370,284 shares     
 equivalent to 0.6276% Working Experience • Director & Chief Executive Officer, Phatra Insurance Plc. • Director & Chairman of the     
 Advisory Board to the President, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.** 
 
3. นายภูมิชาย  ล่ำซำ รองประธานกรรมการ 
 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2553 
 การศกึษา B.A. Political Science, University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุน้* 664,060 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 1.1255 ประสบการณ์การทำงาน • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด          
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • รองประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท    
 ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ภัทรเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**            
 • กรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี 
 Mr. Poomchai  Lamsam Vice Chairman 
 Resigned from the Director on February 19, 2010 
 Education B.A. (Political Science), University of Colorado, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of Shares* 
 664,060 shares equivalent to 1.1255% Working Experience • Chairman & Chief Executive Officer, Muang Thai Insurance Co., Ltd.       
 • Chief Executive Officer, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Vice Chairman, Phatra Leasing Plc. • Director, Loxley Plc. • Director,       
 Phatra Real Estate Plc. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.** • Director, Foundation of the Medical Princess Sirindhorn’s 

�4.

*  จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
**  ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 
*  No. of Shares include those owned by the spouse and the minor. 

**  Changed the name from Muang Thai Fortis Holding Co., Ltd. to Muang Thai Group Holding Co., Ltd. in May 2009.	



Board
of Directors

4. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ และประธานคณะอำนวยการบริหาร 
 การศึกษา • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ •  ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute   
 of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2547 จำนวนหุน้*      
 ไม่มี ประสบการณก์ารทำงาน • กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จำกัด** • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารทรัพย์สินเพทาย จำกัด 
 Mrs. Sujitpan  Lamsam Director & Chairman of the Executive Committee 
 Education • M.A. (Economics), Cambridge University, U.K. • M.S. (Management), Massachusetts Institute of Technology U.S.A. Training 
 on Director Certification Program Director Accreditation Program (DAP) 2004 No. of Shares* None Working Experience            
 • Director, KASIKORNBANK Plc. • Director, Phatra Insurance Plc. • Director, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai    
 Group Holding Co., Ltd.** • Chairman, Phethai Asset Management Co., Ltd. 
 
5. นางกฤตยา  ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
 การศึกษา ปริญญาโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program 
 (DCP) 2543 จำนวนหุ้น* 454,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7697 ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด      
 (มหาชน) 
 Mrs. Kritaya  Lamsam President & Executive Director 
 Education M.S. (MIS), Boston University, U.S.A. Training on Director Certification Program Director Certification Program (DCP)    
 2000 No. of Shares* 454,148 shares equivalent to 0.7697% Working Experience • President, Phatra Insurance Plc. 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 
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6. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
 ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 
 เข้าเป็นกรรมการแทน นายภูมิชาย  ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 
 การศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director     
 Certification Program (DCP) 2548 จำนวนหุน้* 291,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4934 ประสบการณก์ารทำงาน • ผูช่้วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง   
 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ • กรรมการผูจั้ดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด • กรรมการผูจั้ดการ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ)   
 จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด** • กรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท   
 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 
 Mrs. Nualphan  Lamsam President & Executive Director 
 Resigned from the Director, the President & Executive Director on February 11, 2009. 
 Became the Director to replace Mr. Poomchai  Lamsam, and to President & Executive Director on March 1, 2010 
 Education M.Ed. (Educational Leadership Administration), Boston University, U.S.A. Training on Director Certification Program      
 Director Certification Program (DCP) 2005 No. of Shares* 291,078 shares equivalent to 0.4934% Working Experience • Vice Minister 
 for Social Development an Human Security • President, Muang Thai Insurance Co., Ltd. • President, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd.       
 • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.** • Director, Phatra Leasing Plc. • Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd.  
 
7. นายสาระ  ล่ำซำ กรรมการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
 การศึกษา Master of Science in Administration, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director   
 Certification Program (DCP) 2543 จำนวนหุ้น* 317,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5378 ประสบการณ์การทำงาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท     
 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด** • กรรมการ      
 และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรลีสซ่ิง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
 Mr. Sara  Lamsam Director & Executive Director 
 Education Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. Training on Director Certification Program Director       
 Certification Program (DCP) 2000 No. of Shares* 317,326 shares equivalent to 0.5378% Working Experience • President, Muang Thai 
 Life Assurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai Insurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.** • Director & Chief     
 Executive Officer, Phatra Leasing Plc. • Director & Audit Committee Member, Singer Thailand Plc. 
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*  จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
**  ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 
*  No. of Shares include those owned by the spouse and the minor. 
**  Changed the name from Muang Thai Fortis Holding Co., Ltd. to Muang Thai Group Holding Co., Ltd. in May 2009. 



8. นายปกรณ์  พรรธนะแพทย์ กรรมการ 
 การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุน้* ไม่มี ประสบการณก์ารทำงาน • รองกรรมการผูจั้ดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จำกัด 
 Mr. Pakorn  Partanapat Director  
 Education M.B.A. (Finance & International Business), Columbia University, New York, U.S.A. Training on Director Certification Program 
 None No. of Shares* None Working Experience • Executive Vice President, KASIKORNBANK Plc. • Director, Muang Thai Life Assurance 
 Co., Ltd. • Director, KASIKORN Factoring Co., Ltd. 
 
9. นายอิสระ  วงศ์รุ่ง กรรมการ 
 การศกึษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (นักเรียนทุนทิสโก้) การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุน้* 
 ไม่มี ประสบการณ์การทำงาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด • กรรมการบริหาร ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดมเลอร์  
 ไครสเลอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท การ์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้อำนวยการ 
 ฝ่ายสำนักงานอำนวยสินเชื่อ บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
 Mr. Isara  Wongrung Director  
 Education M.B.A. (Finance), Assumption University – TISCO Scholarship Training on Director Certification Program None No. of  
 Shares* None Working Experience • President, KASIKORN Leasing Co., Ltd. • Executive Director, Sales & Marketing Department,      
 Daimler Chrysler Leasing (Thailand) Co., Ltd. • Senior Vice President, Business Development Dept., Guardian Insurance (Thailand) Co., Ltd.     
 • Vice President, Credit Department, TISCO Finance Plc. 

คณะกรรมการบริษัท 

Board
of Directors
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10. นายดามิส  จาโคบุส  ซิงส ์กรรมการ 
 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
 การศึกษา • Master of Business Administration, University of Oregon, U.S.A. การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุ้น* ไม่มี            
 ประสบการณก์ารทำงาน • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จำกัด** • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • CEO Fortis Group 
 • RoboBank Group • ABN Amro Group • Continental Illinois National Bank • CORE, Member Deutsche Bank AG 
 Mr. Damis  Jacobus  Ziengs Director  
 Resigned from the Director on October 29, 2009. 
 Education • M.B.A., University of Oregon, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of Shares* None          
 Working Experience • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.** • Director, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • CEO Fortis Group 
 • RoboBank Group • ABN Amro Group • Continental Illinois National Bank • CORE, Member Deutsche Bank AG 
 
11. นายแกรี่  ลี  คริสท์ กรรมการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
 การศกึษา • Master of International Management, American Graduate School of International Management, Arizona U.S.A. การอบรมหลักสูตร 
 กรรมการ ไม่มี จำนวนหุ้น*  ไม่มี ประสบการณ์การทำงาน • Banker/Banassurance, Fortis Insurance International, Asia • Managing       
 Director, Insurance, Asia Commercial Development and Support – Fortis Insurance International • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด 
 • Director Insurance Business Development Asia-Fortis Insurance International • Managing Director Asia-Russell Miller Asia • SVP Indonesia- 
 Liberty Mutual • Various posting in Asia - Cigna 
 Mr. Gary  Lee  Crist Director & Executive Director 
 Education • Master of International Management, American Graduate School of International Management, Arizona, U.S.A. Training on   
 Director Certification Program None No. of Shares* None Working Experience • Banker/Bancassurance, Fortis Insurance International, 
 Asia • Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development and Support – Fortis Insurance International • Director, Muang Thai     
 Insurance Co., Ltd. • Director, Insurance Business Development Asia – Fortis Insurance International • Managing Director, Asia-Russell      
 Miller Asia • SVP Indonesia – Liberty Mutual • Various posting in Asia – Cigna 
 
 *  จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
**  ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 
*  No. of Shares include those owned by the spouse and the minor. 
**  Changed the name from Muang Thai Fortis Holding Co., Ltd. to Muang Thai Group Holding Co., Ltd. in May 2009. 



12. นายเจน  อรัน  เวส กรรมการ 
 การศึกษา Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede (University of Professional Education, BbA) 
 การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุน้*  ไม่มี ประสบการณก์ารทำงาน • กรรมการ และรองกรรมการผูจั้ดการอาวุโส บริษัท เมืองไทย 
 ประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด • Sales Representative, PTT Telecom • Area Manager, The Company Harol 
 • Pension Consultant sales Manager Interim Call Center Manager-Qua Raad Advies • Sales Manager VerzekeringsUnie (Fortis Insurance Netherlands) 
 • Head of  Sales Department VerzekeringsUnie • Deputy Director, VerzekeringsUnie • Director VerzekeringsUnie 
 Mr.  Jan  Arend  Wes Director  
 Education Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede (University of Professional Education, BbA) 
 Training on Director Certification Program None No. of Shares* None 
 Working Experience • Director & Senior Executive Vice President, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai Insurance 
 Co., Ltd. • Sales Representative, PTT Telecom • Area Manager, The Company Harol • Pension Consultant Sales Manager Interim Call Center  
 Manager – Qua Raad Advies • Sales Manager, VerzekeringsUnie (Fortis Insurance Netherlands) • Head of Sales Department, VerzekeringsUnie  
 • Deputy Director, VerzekeringsUnie • Director, VerzekeringsUnie 
 
13. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ 
 เข้าเป็นกรรมการแทนนางนวลพรรณ  ล่ำซำ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
 การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลกัสตูร   
 กรรมการ หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 2552 จำนวนหุน้* ไม่มี ประสบการณก์ารทำงาน • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ 
 ผู้บริหารสายงานการบัญชีและการเงิน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย 
 จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จำกัด • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 Mrs. Puntrika  Baingern Director 
 Became the Director on Feburary 25, 2009 to replace Mrs. Nualphan Lamsam and resigned from the Director on October 29, 2009.   
 Education M.B.A. (Finance & Accounting), University of Wisconsin-Madison, U.S.A. Training on Director Certification Program      
 Director Certification Program (DCP) 2009 No. of Shares* None Working Experience • Senior Executive Vice President and Head of   
 Accounting & Finance Group, Muang Thai Insurance Plc. • Director & Executive Vice President, Muang Thai Insurance Co., Ltd. • President, 
 KASIKORN Factoring Co., Ltd. • Assistant Vice President, Credit Card Department, KASIKORNBANK Plc. 
 

คณะกรรมการบริษัท 

Board
of Directors

*  จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
**  ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 
*  No. of Shares include those owned by the spouse and the minor. 
**  Changed the name from Muang Thai Fortis Holding Co., Ltd. to Muang Thai Group Holding Co., Ltd. in May 2009. 
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14. นายโอฬาร  วีรวรรณ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 
 ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
 การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification  
 Program (DCP) 2547 จำนวนหุ้น* ไม่มี ประสบการณ์การทำงาน • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรประกันภัย   
 จำกัด (มหาชน) • กรรมการ หอการค้าไทย • ประธานกรรมการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาหอการค้าไทย • กรรมการมลูนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ 
 หอการค้าไทย • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกรรมกรกิจ จำกัด • กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จำกัด • กรรมการ บริษัท วีรวรรณ 
 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด • ประธานบริษัท วัลวีร์ จำกัด 
 Mr. Olan  Viravan Independent Director, Chairman of the Audit Committee & the Recruiting and           
 Remuneration Committee Member 
 Resigned from the Chairman of the Audit Committee on February 8, 2010. 
 Education B.B.A., Parsons College, U.S.A. Training on Director Certification Program Director Certification Program (DCP) 2004    
 No. of Shares* None Working Experience • Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Phatra Insurance Plc. • Director,   
 Thai Chamber of Commerce • Chairman of the Labour and Labour Relations Committee, Council of the Thai Chamber of Commerce • Director 
 of the Panich Songkrow Foundation, The Thai Chamber of Commerce • CEO, United Stevedoring Co., Ltd. • Executive Director, Viravan     
 Co., Ltd. • Director, Viravan International Co., Ltd. • Chairman, Valavi Co., Ltd. 
 
15. นายบรรยง  พงษ์พานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมหลักสูตรกรรมการ       
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) 2544 จำนวนหุ้น* ไม่มี ประสบการณ์การ 
 ทำงาน • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)    
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) • กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท  
 ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ดิเอราวัณ จำกัด (มหาชน) • กรรมการสภาท่ีปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง • นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Mr. Banyong  Pongpanich Independent Director, Audit Committee Member & the Recruiting and       
 Remuneration Committee Member 
 Education M.B.A., SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University Training on Director Certification 
 Program Director Accreditation Program (DCP) 2005 The Role of Chairman (RCM) 2001 No. of Shares* None Working Experience   
 • Independent Director, Audit Committee Member & Chairman of the Recruiting and Remuneration Committee, Phatra Insurance Plc.        
 • Chairman, Phatra Securities Plc. • Director & Chairman of the Recruiting and Remuneration Committee, Don Muang Tollway Plc. • Director, 
 The Erawan Plc. • Director, Advisory Board, SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University • Director &          
 Executive Director, Mae Fah Luang Foundation • President, Economics Association, Chulalongkorn University 
 



16. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 การศึกษา วิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตเทคนิคกรุงเทพ การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director    
 Accreditation Program (DAP) 2548 จำนวนหุ้น* 784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ประสบการณ์การทำงาน • กรรมการอิสระและกรรมการ     
 ตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   
 • รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
 Mr. Poonpipat  Aungurigul Independent Director, Chairman of the Recruiting and Remuneration         
 Committee & the Audit Committee Member 
 Education Higher Vocational Certificate (Accounting), Rajamangala Institute of Technology, Bangkok Campus Training on Director       
 Certification Program Director Accreditation Program (DCP) 2005 No. of Shares* 784 shares equivalent to 0.0013% Working Experience  
 • Independent Director & Audit Committee Member, Thai British Security Printing Plc. • Independent Director & Audit Committee Member,  
 Phatra Leasing Plc. • Executive Vice President, KASIKORNBANK Plc. 
 
17. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนนางปุณฑริกา ใบเงิน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 และได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายโอฬาร  
 วีรวรรณ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 
 การศกึษา ปริญญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • หลักสตูร Director Certification 
 Program (DCP) รุ่นท่ี 24 • หลักสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 • หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) • หลักสตูร Audit    
 Committee Program (ACP) • หลักสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) จำนวนหุน้* ไม่มี ประสบการณก์ารทำงาน • กรรมการและ     
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์เสรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท เยนเนอรัล เอนยีเนียริ่ง จำกัด • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท กรีนเนเจอ  
 รัลโปรดักส์ จำกัด • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประธาน หอการค้าไทยรัสเซีย • รองประธานสภาธุรกิจไทย - รัสเซีย     
 • กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
 Mr. Chusak  Direkwattanachai Independent Director & Chairman of the Audit Committee 
	 Became the Independent Director to replace Mrs. Puntrika Baingern on October 29, 2009. and became the Chairman of the Audit Committee to replace    
 Mr. Olan  Viravan on February 24, 2010 
 Education M.B.A., Northern Illinois University, U.S.A. Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program (DCP)      
 class 24th • Chartered Director Class (CDC) class 1st • Director Accreditation Program (DAP) • Audit Committee Program (ACP) • Finance for Non-Finance 
 Director (FN) No. of Shares* None Working Experience • Director & Recruiting and  Remuneration Committee Member, Phatra Insurance Plc.   
 • Director & Executive Director, Loxley Plc. • Director, Loxley Seree Corporation Ltd. • Director, General Engineering Co., Ltd. • Advisory Director, Green 
 Natural Products Co., Ltd. • Director, Thai Institute of Directors • Chairman, Thai Russia Chamber of Commerce • Vice Chairman, Thai – Russia         
 Business Council • Director, Thai Chamber of Commerce Council • Associate Judge, The Central Intellectual Property and International Trade Court  
 

คณะกรรมการบริษัท 
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18. นายวัชระ  พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ 
 เข้าเป็นกรรมการอิสระแทน นายดามิส  จาโคบุส  ซิงส์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
 การศกึษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแปซิฟิคเวสเทอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี จำนวนหุน้* 
 ไม่มี ประสบการณก์ารทำงาน • ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ องค์กรสภาธุรกิจภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิก • ประธานกรรมการ บริษัท สิทธิผลเซลส์    
 จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท แอสติมา คอนซิลติ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ทุนเท็กซ์ 
 จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด • กรรมการ บริษัท  
 วรรณมานี จำกัด • ผู้แทนการค้าไทย 
 Mr. Vachara  Phanchet Independent Director 
 Became the Independent Director to replace Mr. Damis  Jacobus  Ziengs on October 29, 2009. 
 Education D.B.A., Pacific Western University, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of Shares • None     
 Working Experience • Honorary Chairman, Asia Pacific Region Business Council Organization • Chairman, Sittipol Sales Co., Ltd. • Chairman,   
 Estima Consulting Co., Ltd. • Director, Phatra Insurance Plc. • Director, Tuntex Plc. • Director, Major Cineplex Group Plc. • Director, Saint   
 Sonore (Bangkok) Co., Ltd. • Director, Wanmanee Co., Ltd. • Thai Trade Representative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
**  ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 
*  No. of Shares include those owned by the spouse and the minor. 
**  Changed the name from Muang Thai Fortis Holding Co., Ltd. to Muang Thai Group Holding Co., Ltd. in May 2009. 

22.



The
Executivesผู้บริหารระดับสูง 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

1. นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ 
 Mr. Photipong  Lamsam 
 ประธานกรรมการ 
 Chairman 
 
2. นายยุตติ  ล่ำซำ 
 Mr. Yutti  Lamsam 
 รองประธานกรรมการ  
 Vice Chairman 
 
3. นายภูมิชาย  ล่ำซำ 
 Mr. Poomchai  Lamsam 
 รองประธานกรรมการ 
 Vice Chairman 

4. นางกฤตยา  ล่ำซำ 
 Mrs. Kritaya  Lamsam 
 กรรมการผู้จัดการ 
 President 
 
5. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ* 
 Mrs. Nualphan  Lamsam* 
 กรรมการผู้จัดการ 
 President 
 
6. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 
 Mrs. Sujitpan  Lamsam 
 ประธานคณะอำนวยการบริหาร 
 Chairman of Executive Committee 
 
 
 
 
 
* ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11  
 กุมภาพันธ์ 2552 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการ   
 ผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 
* Has resigned as a Director and President since 11 February 2009 
	 and appointed as the Director and the President on 1 March 2010.	
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7. 8. 9. 

11. 12. 13. 

10. 

14. 

24.

 7. นายสาระ  ล่ำซำ 
 Mr. Sara  Lamsam 
 กรรมการบริหาร 
 Executive Director 
 
8. นางปุณฑริกา  ใบเงิน** 
 Mrs. Puntrika  Baingern** 
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
 Director & Senior Executive Vice President 
 
9. นายวิชัย  ห่านประภา 
 Mr. Vichai  Hanprapa 
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
 Advisor to the President 
 
10. นายประเสริฐสุข  ล่ำซำ 
 Mr. Prasertsuk  Lamsam 
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
 Advisor to the President 
 
11. นางอุไรวรรณ  พึ่งรัศมี*** 
 Mrs. Uraiwan  Punkrasamee*** 
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
 Advisor to the President 

12. พลเอกอัครเดช  ศศิประภา 
 Gen. Akaradej  Sasiprapha 
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
 Advisor to the President 
 
13. ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย 
 Dr. Thanavath  Phonvichai 
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
 Advisor to the President 
 
14. ดร. สุธี  โมกขะเวส**** 
 Dr. Sutee  Mokkhavesa**** 
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
 Advisor to the President 
 
15. บริษัท สำนักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ จำกัด 
 Punyariddhi Law Office Co., Ltd. 
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
 Advisor to the President 
 
**  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
**  Has resigned as a Director since 29 October 2009. 
	
***  ได้ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
  เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
***  Has resigned as a Advisor to the President since 
  1 July 2009. 
	
**** ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการ เมื่อ 1 มีนาคม 2552 
**** Has been appointed as a Advisor to the President    
  since 1 March 2009. 
	



1. 2. 3. 

1. นางปุณฑริกา  ใบเงิน*     
 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี จาก University 
 of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมโครงการสร้าง “CEO มืออาชีพ” รุ่น 2/2551 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เร่ิมทำงานกับบริษัทฯ ต้ังแต่ 
 ปี 2550  
 Mrs. Puntrika  Baingern*  
 Director & Senior Executive Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from Chulalongkorn University, Master of Business Administration in Finance & Accounting 
 from the University of Wisconsin–Madison U.S.A. Completed “Professional CEO” Batch 2 organized by NIDA, The Human Capacity Building 
 Institute, The Federation of Thai Industries (FTI), and MAI. Joined the Company in 2007. 
 
2. นายธนากร  ปุรณะพรรณ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท Munich Re  
 ประเทศเยอรมนี และหลักสูตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 14     
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2521 
 Mr. Tanakorn  Buranaphan 
 Senoir Executive Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Political Science from Ramkhamhaeng University; attended training sponsored by Alois Alzheimer      
 Scholarship at Munich Re, Germany, and completed Mini MBA from Thammasat University; also attended Directors Certification Program   
 (DCP) class 14, from Thai Institute of Directors Association. Joined the Company in 1978. 
 
3. นางจิตกานต์  จันทรวิโรจน์   
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัย    
 ธรรมศาสตร์ หลักสูตร Senior Executive Program จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรม   
 หลักสตูรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นท่ี 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นกรรมการ บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์     
 เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541  
 Mrs. Jittakarn  Chandraviroj 
 Senior Executive Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Mass Communication from Boston University, U.S.A. Completed  Mini MBA from Thammasat University, 
 “Senior Executive Program” from Sasin – Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, also attended Directors 
 Certification Program (DCP) class 4 from Thai Institute of Directors Association. Other Position: Director of Muangthai Management Public   
 Company Limited. Joined the Company in 1998. 
 
* ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
* Has resigned as a Director since 29 October 2009. 

Executive
Officersผู้บริหารระดับสูง 
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4. 5. 6. 

’  

7. 

4. นางชะตาบุญ  คูเปี่ยมสิน   
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกิจการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ปริญญาโททางการศึกษา 
 สาขา Vocational Education จาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม “กฎหมายฉบับแก้ไข… มิติใหม่ประกันภัยไทย” 
 “กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท” “เกณฑ์ใหม่ตามผลบังคับใช้ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ” “What the Board Should Expect  
 from the Company Secretary” เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 
 Mrs. Chatabune  Kupiumsin 
 Executive Vice President  
 Graduated with a Bachelor Degree in Business Education (2nd Class Honors) from Srinakharinwirot University, Master Degree in Education  
 (Vocational Education), Mississippi State University, U.S.A. Attended Course “What the Board Should Expect from the Company Secretary”.  
 Joined  the Company in 2005. 
 
5. นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์   
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบริหารการเงิน จากวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
 สาขาการเงิน จาก Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหาร 
 ทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรม IMDP รุ่น 13 สมาคมวินาศภัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, IT 
 Strategy aligned with Business Strategy จาก IBM Training Center นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551 
 Ms. Chupun  Gowanit       
 Executive Vice President  
 Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration (1st class honors) from College of Commerce, Master Degree in Business    
 Administration Major in Finance Management from Wagner College, Master Degree in Public Administration Major in Human Resource      
 Management from The National Institute of Development Administration. Completed Insurance Management Development Program (IMDP)  
 Course organized by The General Insurance Association and Chulalongkorn University, IT Strategy aligned with Business Strategy IBM Training 
 Center, New York, U.S.A. Joined the Company in 2008. 
 
6. นายริชาร์ด เฟร์เร่  
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษา Postgraduate Diploma in Personnel and Development from The Nottingham Trent University Southampton Institute ผ่านการอบรม 
 Professional Management Foundation Programme จาก Institute of Personnel and Development เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551 
 Mr. Richard  Ferre 
 Executive Vice President  
 Graduated with the Postgraduate Diploma in Personnel and Development from The Nottingham Trent University Southampton Institute.      
 Completed Professional Management Foundation Programme from Institute of Personnel and Development. Joined the Company in 2008. 
 
7. นายนิพนธ์  นิรมานสกุล 
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านการอบรม “Senior  Executive Program” สถาบัน 
 บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 
 Mr. Niphon  Niramansakul 
 Executive Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Finance from Thammasat University and attended “Senior Executive Program” from Sasin – Graduate  
 Institute of Business Administration of Chulalongkorn University. Joined the Company in 2002. 



8. 9. 10. 

8. นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ 
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรม  
 Basic Course in General Insurance รุ่นที่ 9 จาก SITC ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลักสูตรวิชาประกันภัยชั้นสูง จากสถาบันประกันภัยไทย         
 ผ่านการอบรมหลักสูตรการประกันอัคคีภัยและเบ็ดเตล็ด จาก I.S.J. ประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการจัดการด้านประกันภัย จากประเทศอิตาลี   
 เป็นอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2527 
 Ms. Tippawan  Pakpises 
 Executive Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Economics from Ramkhamhaeng University and a Master Degree from Kasetsart University. Completed  
 the 9th Basic course in General Insurance from SITC, Switzerland; an Advanced Course from Thailand Insurance Institute, a General Course 
 in Fire and Miscellaneous Insurance from I.S.J., Japan; and the Managing Insurance Company program from General Group School, Italy;    
 a  member of the Insurance Promotion and Development Subcommittee, General Insurance Association. Joined the Company in 1984. 
 
9. นายวาสิต  ล่ำซำ 
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ผ่านการอบรม The Insurance Professional Program Fit for Management จาก SITC ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เร่ิมทำงานกับบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2542 
 Mr. Wasit  Lamsam 
 Executive Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Engineering from Chulalongkorn University and Master Degree in Business Administration from        
 Lehigh University, U.S.A. Completed The Insurance Professional Program Fit for Management from SITC, Switzerland. Joined the Company in 1999. 
 
10. นายธโนดม  โลกาพัฒนา  
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารงานความเส่ียงและการประกันภัย 
 และสาขาการเงิน การลงทุนและการธนาคาร จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา, Associate in Risk Management    
 (ARM) จาก Insurance Institute of America ประเทศสหรัฐอเมริกา, Associate of the Insurance Institute of New Zealand (AIINZ) ประเทศนิวซีแลนด์, 
 Associate of the Chartered Insurance Institute (ACII) ประเทศอังกฤษ, Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) จาก American Institute 
 for Property & Liability Underwriters ประเทศสหรัฐอเมริกา, Fellow of the Insurance Institute of New Zealand (FIINZ) ประเทศนิวซีแลนด์,     
 Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII) ประเทศอังกฤษ, เป็น Chartered Insurer ของ Chartered Insurance Institute ประเทศอังกฤษ, 
 ผ่านการอบรม Advance Reinsurance จาก Swiss Reinsurance Company ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2525 
 Mr. Thanodom  Lokaphadhana  
 Executive Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Finance from Thammasat University, Master of Business Administration, majoring in Risk Management 
 & Insurance and Finance, Investment & Banking from the University of Wisconsin-Madison, U.S.A., Associate in Risk Management (ARM)   
 from the Insurance Institute of America, U.S.A., Associate of the Insurance Institute of New Zealand (AIINZ), New Zealand, Associate of    
 the Chartered Insurance Institute (ACII), United Kingdom, Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) from the American Institute for   
 Property & Liability Underwriters, U.S.A., Fellow of the Insurance Institute of New Zealand (FIINZ), New Zealand, Fellow of the Chartered   
 Insurance Institute (FCII), United Kingdom. He is a Chartered Insurer of the Chartered Insurance Institute. Completed the training on Advance 
 Reinsurance from Swiss Reinsurance Company, Switzerland. Joined the Company in 1982. 
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11. นายวิชัย  ชัยกิตติ**  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสตูร Management Problem Solving and Decision 
 Making Program จาก Kepner – Tregoe International, Princeton, New Jersey, U.S.A. ผ่านการอบรมหลักสูตร “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” จาก    
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสตูรการประเมินราคา และตรวจงวดงานก่อสร้าง จากสมาคมสินเช่ือผูอ้ยูอ่าศัย 
 เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2543 
 Mr. Vichai  Chaikitti** 
 First Senior Vice President  
 Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration from Ramkhamhaeng University. Completed the training on Management Problem      
 Solving and Decision Making program from Kepner – Tregoe International, Princeton, New Jersey, U.S.A., Modern Real Estate Business    
 from Thammasat University, Appraisal and Inspection of Reconstruction from Housing Finance Association. Joined the Company in 2000. 
 
12. นายสุเทพ  สุวิพร** 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) Computer Science จาก Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท     
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Mini  MBA จากมหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์ เคยดูงานการลงทุนที่ S.G. WARBURG ประเทศอังกฤษ อบรม Database World ที่ Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานกับ    
 บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2538 
 Mr. Suthep  Suviporn** 
 First Senior Vice President  
 Graduated with a Bachelor Degree in Computer Science (2nd Class Honors) from Indiana State University, U.S.A.; Master Degree in           
 Information Technology in Business from Chulalongkorn University. Completed Mini MBA course from Thammasat University, attended      
 Database Work Seminar in Chicago, U.S.A., and Investment Program at S.G. WARBERG, England. Joined the Company in 1995. 
 
13. นายศักดา  พิชรานันท์**  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มทำงานกับ  
 บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2528 
 Mr. Sakda  Picharanun** 
 First Senior Vice President 
 Graduated with a Bachelor Degree in Statistics from Thammasart University. Completed Mini MBA from Thammasat University. Joined the Company 
 in 1985. 
	
** ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของ 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยนับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงไปอีก 4 ท่าน และท่านที่ 4 อยู่ตำแหน่งใด ให้รายงานใน  
 ตำแหน่งนั้นทั้งหมด บริษัทฯ จึงนับถึงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงไม่นิยามเป็นผู้บริหารตามมาตรา 59 และไม่รวมผลตอบแทนของ   
 บุคคลดังกล่าวเข้าในส่วนของผลตอบแทนผู้บริหารด้วย 
** As per the Securities and Exchange Act. B.E. 2535 (A.D. 1992) requires the Directors, the Managers, the Executive Officers and the Auditors of the company to prepare and disclose the securities possession 
	 of themselves, their spouses and minors who possess the securities in that company.  The Company has complied with such Act by count from the position of the President downward by another 4 levels. 
	 All of the positions in these four levels have to report.  The Company counts till the position of the Executive Vice President where such persons are in the position of the First Senior Vice President.     
 Therefore, the Company does not define them as the Executive Officers per article 59 and does not include the remuneration of such persons on the part of the remuneration for Executive Officers too.	
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1. นายประสิทธิ์  หาญอนุรักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจตัวแทน  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย   
 (กลุ่มงานช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ) 
 Mr. Prasit  Hananurak  First Senior Vice President  Head of Agents Department  Sales and Distribution Group (Multi Channels) 

2. นางสุนีย์  วราภาสกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารฝ่ายการเงิน  สายงานบัญชีและการเงิน 
 Mrs. Sunee  Varapaskul  First Senior Vice President  Head of Finance Department  Accounting & Finance Group 

3. นายถวัด  เอี่ยมภิญโญ  ผู้อำนวยการอาวุโส  ผู้บริหารฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
 Mr. Tawat  Eampinyo  Senior Vice President  Head of Motor Underwriting Department, Motor Group 

4. นายบดินทร์  เจียไพบูลย์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจตรง  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
 (กลุ่มงานช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ) 
 Mr. Bordin  Chiaphaibool  Senior Vice President  Head of Direct Sales Department  Sales and Distribution Group (Multi Channels) 

5. นายกฤษฎา  คฤหาสน์สุวรรณ  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนงานขาย  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
 (กลุ่มงานบริการลูกค้าและสนับสนุนงานขาย) 
 Mr. Kritsada  Karuehardsuwan  First Vice President  Head of Sales Support Department  Sales and Distribution Group 
 (Customer Service and Sales Support) 

6. นายประสงค์  รัตนมณี  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนงานสินไหมประกันภัยรถยนต์  สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
 Mr. Prasong  Rattanamanee  First Vice President  Head of Motor Claim Support Department  Motor Group 

7. นายอภิชาต  คืนคง  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สายงานทรัพยากรบุคคล 
 Mr. Apichat  Kuenkong  First Vice President  Head of Human Resource Management Department  HR Group 

8. นายสมพงษ์  อภิชัยยิ่งยอด  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย  สายงานบัญชีและการเงิน 
 Mr. Sompong  Apichaiyingyod  First Vice President  Head of Premium Management Department  Accounting & Finance Group 

9. นายนิเวศ  เฟื่องฟ ู  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารสำนักงานบริการระบบการตลาดและข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร  สำนักงานบริการระบบ   
 การตลาดและข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร  สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 Mr. Niwes  Phuangphoo  First Vice President  Head of Marketing Services & E.I.S Support Office  IT Group 

10. นางฉนัทนา  คฤหาสนส์วุรรณ  ผูอ้ำนวยการ  ผูบ้ริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด–ธุรกิจสถาบันการเงิน  สายงานประกันภัยท่ัวไป 
 Mrs. Chantana  Karuehardsuwan  First Vice President  Head of Property & Casualty Underwriting Department– Institute Financial 
 Business  Non-Motor Underwriting Group 
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11. นางสาวสมศรี  ตั้งสีฟ้า  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย  สายงานสินไหมประกันภัยทั่วไป 
 Ms. Somsri  Tangsifah  First Vice President  Head of Legal Department  Non-Motor Claim Group 

12. นายพรชัย  แซ่เล้า  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายธุรการสถานที่  สายงานเลขาธิการองค์กร 
 Mr. Pornchai  Lao  First Vice President  Head of Office Management Department  Corporate Secretariat Group 

13. นางสาวระพีพรรณ  อนันต์  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท  สายงานเลขาธิการองค์กร 
 Ms. Rapeepun  Anunt  First Vice President  Head of Company Secretary Office  Corporate Secretariat Group 

14. นายสพุจน ์ สถริพพิฒันก์ลุ  ผูอ้ำนวยการ  ผูบ้ริหารสำนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย  สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 Mr. Supoat  Satirapipatkul  First Vice President  Head of Computer Management & Security Control Office  IT Group 

15. นางสาววิริณ  พัววิมล  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สายงานทรัพยากรบุคคล 
 Ms. Wirin  Puawimol  First Vice President  Head of Human Resource Development Department  HR Group 

16. นางรัตนา  อังศุชัยกิจ  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารสำนักงานบริการระบบงานประกันภัยทั่วไป  สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 Mrs. Rattana  Angsuchaikij  First Vice President  Head of General Insurance Application Support Office  IT Group 

17. นายภาณุ  ชุษณะโชติ  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์-ต่างจังหวัด  สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
 Mr. Panu  Chusanachote  First Vice President  Head of Motor Claim-Up Country Department  Motor Group 

18. นายไพรวัลย์  ทับแป้น  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน  
 Mr. Priwan  Thuppan  First Vice President  Head of Internal Audit Office 

19. นายชาญวิทย์  ผดุงวัฒนโรจน์  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
 (กลุ่มงานช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ) 
 Mr. Charnwit  Padungwatanaroj  First Vice President  Head of Broker Department  Sales and Distribution Group  (Multi Channels) 

20. นางสาวสมฤด ี ตรีะวฒันานนท ์  ผูอ้ำนวยการ  ผูบ้ริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด และฝ่ายสินไหมประกันภัยทางทะเล 
 และอุบัติเหตุ  สายงานสินไหมประกันภัยทั่วไป 
 Ms. Somrudee  Teerawatananont  First Vice President  Head of Property & Casualty Claims Department and Marine & Accident   
 Claims Department  Non-Motor Claim Group 
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21. นางสาวนิภาภรณ์  จงวิศิษฐ์ศักดิ์  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์-กรุงเทพ  สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
 Ms. Nipaporn  Jongvisitsak  First Vice President  Head of Motor Claim-Bangkok Department  Motor Group 

22. นายสุทธิชัย  บางวิวัฒน์  ผู้อำนวยการ * ผู้บริหารฝ่ายขายลูกค้าสถาบัน  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย (กลุ่มงานสถาบัน) 
 Mr. Suttichai  Bangviwat  First Vice President  Head of Institutional Sales Department  Sales and Distribution Group (Institutional Sales) 

23. นายวุฒิชัย  เหลืองเลิศวัฒน  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยต่อ  สายงานประกันภัยทั่วไป 
 Mr. Wudhichai  Luanglertvatana  First Vice President  Head of Reinsurance Department  Non-Motor Underwriting Group 

24. นายพจน์  พจน์พานิช  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายบริหารช่องทางการตลาดพิเศษ  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
 (กลุ่มงานสถาบัน) 
 Mr. Poj  Pojanapanich  First Vice President  Head of Alternative Channel Management Department  Sales and Distribution Group 
 (Institutional Sales) 

25. นายสมมาตร  ปิยะพงศ์เดชา  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารสำนักงานบริการระบบงานประกันภัยรถยนต์  สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 Mr. Sommart  Piyaphongdecha  First Vice President  Head of Motor Insurance Application Support Office  IT Group 

26. นายพัลลภ  ห่อเตรียม  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร  สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ 
 Mr. Panlop  Hotriem  First Vice President  Head of Corporate Strategy & Planning Department  Corporate Strategy & Business 
 Development Group 

27. นายวิสิทธิ์  อาศัยธรรมกุล  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายการตลาด  สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ 
 Mr. Visit  Asaitrumkul  First Vice President  Head of Marketing Department  Corporate Strategy & Business Development Group 

28. นางสุวรรณา  สุขปลื้มถาวร  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด  สายงานประกันภัยทั่วไป 
 Mrs. Suwanna  Sukpluemtaworn  First Vice President  Head of Miscellaneous Underwriting Department  Non-Motor Underwriting Group 

29. นางนัยน์ชนก  รุจิโรจนาสกุล  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร  สายงานเลขาธิการองค์กร 
 Mrs. Naichanok  Rujirojnasakul  First Vice President  Head of Corporate Communication Department  Corporate Secretariat Group  

30. นายวรกิจ  มุจลินทโมล ี  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้า  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
 (กลุ่มงานบริการลูกค้าและสนับสนุนงานขาย) 
 Mr. Warakit  Muchalintamolee  First Vice President  Head of Customer Service Department  Sales and Distribution Group 
 (Customer Service and Sales Support) 
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31. นางวันรัตน์  สันติวิภานนท์  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารสำนักพัฒนากระบวนการ  สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ 
 Mrs. Wannarat  Santivipanont  First Vice President  Head of Process Development Office  Corporate Strategy & Business Development Group  
32. นายธวชัชยั  นพสวุรรณวงศ ์  ผูอ้ำนวยการ  ผูบ้ริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด-ธุรกิจตรงและนายหน้า  สายงานประกันภัยท่ัวไป 
 Mr. Tawatchai  Nopsuwanwong  First Vice President  Head of Property & Casualty Underwriting Department–Direct & Broker Business 
  Non-Motor Underwriting Group  
33. นายจตุรภัทร  ภิญโญมงคล  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด-ธุรกิจตัวแทน  สายงานประกันภัยทั่วไป 
 Mr. Jaturaphat  Pinyomongkol  First Vice President  Head of Property & Casualty Underwriting Department–Agency Business 
   Non-Motor Underwriting Group  
34. นายธารา  ล่ำซำ  ผู้อำนวยการ  ผู้ชำนาญการฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์-กรุงเทพ และต่างจังหวัด  สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
 Mr. Tara  Lamsam  First Vice President  Principal of Motor Claim-Bangkok & Upcountry Department  Motor Group  
35. นายธวัชชัย  จันทรกานต์  ผู้อำนวยการ  ผู้ชำนาญการฝ่ายขายธุรกิจตัวแทน  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
 (กลุ่มงานช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ) 
 Mr. Tawatchai  Chantarakarn  First Vice President  Principal of Agents Department  Sales and Distribution Group (Multi Channels)  
36. นางสาวรัจนา  ศีตะจิตต์  ผู้อำนวยการ  ผู้ชำนาญการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สายงานทรัพยากรบุคคล 
 Ms. Rajana  Sitachitt  First Vice President  Principal of Human Resource Development Department  HR Group 
37. นายยุทธนา  สุวรรณประดิษฐ์  ผู้อำนวยการ  ผู้ชำนาญการสำนักเลขานุการบริษัท  สายงานเลขาธิการองค์กร 
 Mr. Yuttana  Suwanpradit  First Vice President  Principal of Company Secretary Office  Corporate Secretariat Group  
38. นางสาวนงลักษณ์  ศุภานุสนธิ์  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายธุรการทั่วไป  สายงานเลขาธิการองค์กร 
 Ms. Nongluck  Supanuson  First Vice President  Head of General Administration Department  Corporate Secretariat Group  
39. นางปณิตา  ตันศิริสิทธิกุล  ผู้อำนวยการ  ผู้ชำนาญการฝ่ายขายธุรกิจตัวแทน  สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย  
 (กลุ่มงานช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ) 
 Mrs. Panita  Tansirisittikul  First Vice President  Principal Agents Department  Sales and Distribution Group (Multi Channels)  
40. นางสาวสุพร  เร้าปิติวงษ์กุล  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายบัญชี  สายงานบัญชีและการเงิน 
 Ms. Suporn  Raopitiwongkul  First Vice President  Head of Accouting Department   Accouting & Finance Group  
41. นางศุทธมน  ถาวรวิสุทธิกุล  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 Mrs. Suthamon  Thawornsuthikul  First Vice President  Head of Product Development and Actuarial Service Department    
42. นางนิธิพร  ไตรทิพเทวินทร์  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร  สายงานบัญชีและการเงิน 
 Mrs. Nidhipon  Tritiptawin  First Vice President  Head of Risk Management Department  Accuonting & Finance Group  
43. นายสรรเสริญ  ประเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ 
 Mr. Sansern  Prasertsud  First Vice President  Head of Marketing Department  Corporate Strategy & Business Development Group 

33. 32. 31. 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินการปรับปรุง 
และพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
องค์กร อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสงูสุดแก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตลอดจนช่องทางการขาย 
ต่างๆ โดยในรอบปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการท่ีสำคัญ ดังน้ี  
 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลท้ังระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัทฯ พร้อมกับให้ความสำคัญในการสร้างความสุขในการทำงาน 
ของพนักงานไปพร้อมกันอีกด้วย ซ่ึงการพัฒนาด้านทรัพยากรในช่วง 
ปี 2552 มีดังนี้ 
 
1. การวางระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.1.  พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ โดยมี  
   การกำหนดดัชนีช้ีวัดความสำเร็จในการทำงาน (KPIs) 
   และทักษะความสามารถ ในการทำงาน (Competency) 
   เพื่อนำมาใช้ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานทำให้  
   สามารถให้ผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงาน 
   และความสามารถของพนักงาน       
 1.2.  กำหนดทักษะความสามารถในการทำงาน (Competency) 
   ทำให้บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการบริหาร 
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทั้งใน   
   ด้านการสรรหาบุคลากร การจ่ายผลตอบแทน การพัฒนา 
   บุลากร และการกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพภายใน 
   บริษัทฯ 
 
2. พัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน     
 โดยมีการจัดอบรมภายในบริษัทฯ และส่งพนักงานไปอบรมกับ 
 สถาบันต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาด้านจิตใจ  
 ของคน โดยได้จัดให้มีการบรรยาย และสนทนาธรรมภายใน 
 บริษัทฯ รวมถึงการจัดให้  พนักงานไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดปัญญา 
 นันทาราม และให้พนักงานท่ัวไปสามารถขออนุญาตไปปฏิบัติ 
 ธรรมได้โดยไม่คิดเป็นวันลา   
 
3. สร้างเสริมค่านิยมองค์กร   
 3.1  ด้านการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative  
   Thinking) ได้มีการนำ KAIZEN มาประยุกต์ใช้ใน    
   บริษัทฯ ภายใต้โครงการ “รักเมืองไทย” เพื่อกระตุ้น  
   และส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนวคิดในการปรับปรุง   
   สภาพแวดล้อม วิธีการทำงาน หรือระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   กับการทำงานเพื่อการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง   

Muang Thai Insurance Public Company Limited has improved 
and developed in various aspects with the objective to improve 
the efficiency of the organization which will increase the 
competitiveness and create the highest satisfaction to the customers 
and various distribution channels. The important proceeding in 
2009 were: 
 
Human Resource Development 
Muang Thai Insurance Public Company Limited has foreseen the 
importance of the continuing human resource development and 
aims to develop the human resource of the entire system to be 
consistent with the Company’s strategies, and also places the 
importance on the creation of simultaneous happiness in 
working of the staff. The areas of human resource development 
in 2009 were as follows: 
 
1. To lay down the system for management      
 and human resource development 
 1.1  To develop the new performance management     
   system, by having the Key Performance Indicators 
   (KPIs) and the Competency, to be used in the     
   performance evaluation which will enable the       
   remuneration to be consistent with the performance 
   and the competency of the staff. 
 1.2  To determine the competency which the Company 
   can use as the framework to manage and develop 
   the human resources systematically on the recruitment, 
   remuneration, human resource development and    
   the determination for the career path within the    
   Company. 
 
2. To develop the staff to be professional in      
 their work by continuously arrange the in-house training 
 and the external training at various institutions for the staff, 
 together with the moral development for the staff by      
 arrange the lecture and the talk on the dharma within the 
 Company, including the arrangement for the staff to practice 
 the dharma at Watpanyanantaram, and to allow the staff   
 to request for permission to practice the dharma without   
 considering as their leave. 
 
3. To strengthen the value of the organization 
 3.1  On the development for innovative thinking - to    
   introduce KAIZEN to be adapted within the Company 
   under the “Ruk Muang Thai Project” to encourage 
   and promote the staff to propose their ideas to    
   improve the environment, working method or various 
   systems related to their work for the continuing    
   organization development. 



  3.2  ด้านการส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความ    
    ซื่อสัตย์ (Integrity) และมีสำนึกที่ดีในการทำงาน 
    โดยจัดสัมมนาเรื่องจริยธรรมการทำงาน และ    
    พนักงานร่วมกันตกลงจะปฏิบัติตามจริยธรรม    
    ทางธุรกิจที่ร่วมกันกำหนดขึ้น 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การประกันภัยใหม่   
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ และออกขาย
แก่ลูกค้า จำนวนทั้งสิ้น 9 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
 
1. ประกนัภยัสขุภาพ รายเดีย่ว “เมอืงไทย Health Smile”   
 ประกันภัยสุขภาพรายเดี ่ยวที ่ให้ความคุ้มครองค่ารักษา      
 พยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั้งกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง 
 ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป     
 ค่าธรรมเนียม แพทย์ผ่าตัดที่ไม่ต้องอิงตารางการผ่าตัด      
 ค่าธรรมเนียมแพทย์เย่ียมไข้) และกรณีผูป่้วยนอกจากอุบัติเหตุ 
 ฉุกเฉินและเจ็บป่วยประจำวัน (เช่น เป็นไข้ ท้องเสีย อาหาร  
 เป็นพิษ เป็นต้น) ด้วยเบ้ียประกันภัยเร่ิมต้นเพียงวันละ 10 บาท 
 คุ้มครองค่ารักษา พยาบาลสงูสุดถึง 800,000 บาท นอกจากน้ี 
 ผูเ้อาประกันภัยยังสามารถนำบัตรประกันภัยสุขภาพ  Health Card 
 ไปใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษ  
 กรณีซ้ือประกันสุขภาพให้กับพ่อแม่ สามารถนำเบ้ียประกันภัย 
 ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเองได้ 
 
2. ประกนัภยัโรครา้ยแรง “Guy Fit”    
 แผนประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรงสำหรับเพศชาย ได้แก่  
 มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ อัมพาตจาก    
 หลอดเลือดสมอง และการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ 
 ด้วยผลประโยชน์การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายเมื ่อแพทย์        
 วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงดังกล่าว สูงสุดถึง 500,000 บาท   
 รวมถึงผลประโยชน์พิเศษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจวินิจฉัย 
 จากแพทย์คนที่ 2   
 
3. ประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล “Enjoy Bonus”  
 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองการ    
 เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ และ    
 สายตา จากอุบัติเหตุ สงูสุดถึง 1,000,000 บาท และค่ารักษา 
 พยาบาล 25,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง พิเศษด้วย     
 เง่ือนไขรับส่วนลดเบ้ียประกันภัยกรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหม 
 ทดแทนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด  
 
4. ประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล “Accident Protect Plus” 
 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายเด่ียว และครอบครัว 
 ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การ 
 สญูเสียมือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ สงูสุดถึง 3,000,000 
 บาท ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 50,000 บาท/อุบัติเหตุ      
 แต่ละคร้ัง เงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล 
 จากอุบัติเหตุ วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ  
 แต่ละคร้ัง โดยขยายความคุ้มครองรวมถึงภัยก่อการร้าย สามารถ 
 เลือกทำประกันได้ทั้งระยะเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ผู้ได้รับ  
 ความคุ้มครองทุกคนจะได้รับบัตรประกันภัย P.A. Medical Card 
 เพื่อนำไปใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วม   
 โครงการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

 3.2  On the promotion for the staff to work with integrity 
   and to have good sense in working - by arrange    
   the seminar on the working ethical behavior where 
   the staff agreed to jointly comply with the business 
   ethics which were jointly determined. 
 
New Product Development 
The Company has developed the new insurance products and 
sold to the customers altogether nine products as follows: 
 
1. Individual Health Insurance “Muang Thai        
 Health Smile” 
 The Individual Health Insurance covers the medical expenses  
 from accident and sickness, for both inpatient (room, board, 
 nursing service fee, general medical treatment fee, surgical 
 fee which does not need to be referred to the surgical    
 schedule, doctor’s visit fee) and outpatient cases from the 
 emergency accident and the daily sickness (such as fever, 
 diarrhea, food poisoning) with the premium starts at THB   
 10.- per day and covers the medical expenses up to THB  
 800,000.- Apart from that, the Insured can bring the Health 
 Card to exercise their rights for medical treatment at the   
 participating hospitals without having to advance their medical 
 expenses, including the privilege to deduct the insurance  
 premium from their personal income tax in case of purchasing 
 this Health Insurance for their parents. 
 
2. Critical Illness Insurance “Guy Fit” 
 The insurance plan which covers the critical illness for male 
 such as Prostate Cancer, Lung Cancer, Liver Cancer,  Stroke 
 and Coronary Artery Bypass Surgery, with lump sum benefit 
 payment up to THB 500,000.- when the doctor diagnosed 
 the Insured to be on such critical illness, including the special 
 benefit for diagnostic fee by the second doctor. 
 
3. Personal Accident Insurance “Enjoy Bonus” 
 The Personal Accident Insurance Plan which covers the loss 
 of life, permanent disability, dismemberment and loss of   
 sight from accident up to THB 1,000,000.- and medical    
 expenses up to THB 25,000.- per accident, with the special 
 condition to enjoy the premium discount in case of no     
 claim within the specified period. 
 
4. Personal Accident Insurance “Accident Protect 
 Plus” 
 The Personal Accident Insurance Plan, for the individual    
 and the family type, which covers loss of life, total permanent 
 disability, dismemberment and loss of sight from accident 
 up to THB 3,000,000.-, medical expenses up to THB       
 50,000.- per accident, daily benefit in case of accident and 
 being admitted as the inpatient in the hospital of THB     
 1,000.- per day and maximum 365 days per accident,      
 together with the extended cover for terrorism. The Insured 
 can select the period of insurance for 1, 3 and 5 years.    
 Every covered person will receive the P.A. Medical Card   
 to exercise their rights for medical treatment at the participating 
 hospitals without having to advance their medical expenses. 
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5. ประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล “เมอืงไทย PA Double 
 Cheez” 
 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายเด่ียว และครอบครัว 
 ที่คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสีย  
 มือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 50,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง  
 และความคุ้มครองเสริม เงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน  
 ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ วันละ 1,000 บาท สงูสุด 365 วัน 
 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย  
 10,000 บาท และเงินชดเชยรายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
 12 เดือน เดือนละ 10,000 บาท ผู้ได้รับความคุ้มครองทุกคน 
 จะได้รับบัตรประกันภัย P.A. Medical Card เพื่อนำไปใช้สิทธิ 
 ค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้อง 
 สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล พิเศษด้วยการรับประกันจนถึง 
 อายุ 75 ปี  
 
6. ประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล “Family Care”  
 แผนประกันภัยอุบัติเหตุท่ีเน้นการคุ้มครองสมาชิกในครอบครัว 
 ท้ังผูเ้อาประกันภัย คูส่มรส บุตร รวมถึงพ่อแม่ของผูเ้อาประกันภัย 
 และ/หรือของคูส่มรส ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
 ถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ  
 สูงสุดถึง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 25,000 บาท/   
 อุบัติเหตุแต่ละครั้ง เงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในใน  
 โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ วันละ 2,000 บาท สูงสุด 365 วัน 
 ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง และขยายความคุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ 
 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
 
7. ประกนัภยัสำหรบัทีอ่ยูอ่าศยั แบบประหยดั   
 แผนประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด เพียง 645 บาท    
 สำหรับบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง  
 600,000 บาท กรณีบ้านได้รับความเสียหายจาก 1) ไฟไหม้  
 2) ฟ้าผ่า 3) ระเบิด 4) การถูกชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์   
 พาหนะ 5) อากาศยานและ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน   
 6) ภัยเนื่องจากน้ำ ไม่รวมน้ำท่วม รวมถึงค่าเช่าที่พักอาศัย   
 ชั่วคราวกรณีบ้านได้รับความเสียหายจาก 6 สาเหตุดังกล่าว 
 สูงสุดวันละ 1,000 บาท รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี   
 
8. ประกนัภยัธรุกจิขนาดกลาง และขนาดยอ่ม “เมอืงไทย 
 SME ยิม้ได”้ และ “Perfect Business Functions”   
 แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME ที่ให้ความคุ้มครองความ  
 เสียหายกับตัวอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้  
 เครื่องจักร และสต็อกสินค้า อันเกิดจากอัคคีภัย ระเบิด ลม  
 พายุ แผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม อุบัติเหตุต่างๆ การถูก     
 โจรกรรมทรัพย์สินและเงิน รวมถึงเงินชดเชยรายได้ และค่าเช่า 
 สถานที่ประกอบธุรกิจชั่วคราวกรณีธุรกิจเกิดหยุดชะงักจาก  
 สาเหตุดังกล่าว ความรับผิดตามกฎหมายต่อประชาชนท่ัวไป 
 และลกูค้าท่ีมาใช้บริการ ประกันอุบัติเหตุและเงินชดเชยรายได้ 
 สำหรับเจ้าของกิจการ SME รวมค่าปลงศพกรณีอุบัติเหตุ    
 และเจ็บป่วย พิเศษด้วยความคุ้มครอง “ความรับผิดตาม    
 กฎหมายอนัเกดิจากการใชส้นิคา้ไมป่ลอดภยั” กรณีผูบ้ริโภค  
 ได้รับความบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาย และฟ้องร้อง 
 ค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการ SME 
 

5. Personal Accident Insurance “Muang Thai PA   
 Double Cheez” 
 The Personal Accident Insurance Plan, for the individual     
 and the family type, which covers loss of life, total permanent 
 disability, dismemberment and loss of sight from accident 
 up to THB 1,000,000.-, medical expenses up to THB       
 50,000.- per accident and the supplementary cover for daily  
 benefit in case of accident and being admitted as the inpatient 
 in the hospital of THB 1,000.- per day and maximum 365  
 days per accident, the funeral expense from accident and  
 sickness of THB 10,000.-, and the monthly benefit of THB 
 10,000.- per month for 12 months in case of loss of life   
 by accident. Every covered person will receive the P.A.    
 Medical Card to exercise their rights for medical treatment  
 at the participating hospitals without having to advance    
 their medical expenses. This plan will specially insure up   
 to 75 years old. 
 
6. Personal Accident Insurance “Family Care” 
 The Personal Accident Insurance Plan, which aims at cover 
 the members in the family for the Insured, the spouse,    
 the children including the parents of the Insured and/or of 
 the spouse, covers loss of life, total permanent disability,  
 dismemberment and loss of sight from accident up to THB  
 1,000,000.-, medical expenses up to THB 25,000.- per accident, 
 daily benefit in case of accident and being admitted as    
 the inpatient in the hospital of THB 2,000.- per day and    
 maximum 365 days per accident, and extends the cover   
 to include the accident from driving or riding on the motorcycle. 
 
7. Residential Fire “Saving” Insurance  
 The residential fire saving insurance plan, only THB 645.-  
 for residential housing throughout the country, covers up   
 to THB 600,000.-, in case the house was damaged by 1) Fire 
 2) Lightning 3) Explosion 4) Collision by the vehicle or the 
 animal 5) Aircraft and/or objects dropped from the Aircraft 
 6) Water Damage but not include flood. This insurance plan 
 also includes the rent for temporary housing in case the house 
 was damaged by any of these six causes up to THB      
 1,000.- per day but not exceed THB 100,000.- per year. 
 
8. Insurance for the Small and Medium Enterprises 
 “Muang Thai Smile” and “Perfect Business      
 Functions” 
 This insurance plan, which is specially designed for SME   
 businesses, covers loss or damage to the buildings, office 
 equipments, tools, equipments, machineries and stock-in-  
 trade by fire, explosion, windstorm, earthquake, tsunami,   
 flood, various accidents, theft of properties and money,    
 including compensation for income, and the rent for temporary 
 workplace in case the business was interrupted from       
 those causes, legal liability to the general public and the   
 customers who come to use the service, personal accident 
 and income compensation for the SME proprietors, including 
 the funeral expense in case of accident and sickness, together 
 with the special cover for “Legal Liability from using  
 unsafe products” where the consumers suffered bodily 
 injury, sickness, property damage and sued the Insured    
 for compensation in the capacity as the SME proprietors. 



9. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 “Car       
 Protect 5”   
 แผนการประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยที่ให้ความ 
 คุ้มครองความเสียหายกับตัวรถ (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก) 
 สูงสุดถึง 120,000 บาท ต่อครั้ง พร้อมความเสียหายต่อชีวิต  
 และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้ง 
 อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสาร รวมถึงหลักทรัพย์ 
 ประกันตัวผู้ขับขี่ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย  
 (Roadside Assistance) และศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 
 บริการรับเปิดเคลมรถยนต์ผ่านอูอ่อนไลน์กว่า 80 แห่งท่ัวประเทศ 
 เพื่ออนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว  
    
 นอกจากน้ัน โครงการอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมดำเนินการไปแล้ว 
 และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพ   
 การบริการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีประมวลผลกลาง (New Core  
  System) เพื่อให้กระบวนการทำงานภายใน และการ     
  ประมวลผล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติมีประสิทธิภาพ 
  สูงสุด โดยระบบใหม่ที่บริษัทฯ ได้คัดสรรแล้ว คือ ระบบ 
  Polisy Asia Version 7.2 ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานท่ีมีการใช้ 
  อย่างแพร่หลายในธุรกิจประกันวินาศภัยทั่วโลก  
 2. โครงการรักเมืองไทย ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างค่านิยม 
  องค์กรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว ยังถือเป็น  
  โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของงาน   
  และคุณภาพชีวิตในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็น  
  การพัฒนากระบวนการทำงานและสามารถนำมาประยุกต์ 
  ใช้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรได้อีกด้วย      
  และยังช่วยให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ 
  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. การรุกขายประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง Bancassurance 
  ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ในรปู Package 
  in the Box ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ     
  “Car Protect 3 และ 5” โดยเน้นเรื่องความสะดวกและ   
  ราคาประหยัด  
 4. โครงการเมืองไทยตะกาฟุล เป็นโครงการท่ีให้ความสำคัญ 
  ในการให้บริการกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่พ่ีน้องชาวมุสลิม 
  ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังไม่ขัด   
  ต่อหลักของศาสนาอิสลาม 
 5. การเปิดให้บริการ CSC (Customer Service Center) แห่งใหม่ 
  เพ่ือเพ่ิมจุดให้บริการแก่ลกูค้า เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ 
  กับบริษัทฯ และในปี 2552 บริษัทฯ ยังได้มีการย้าย      
  สำนักงาน CSC ไปยังสถานท่ีใหม่ ท่ีใหญ่ข้ึน และมีอุปกรณ์ 
  สำนักงานท่ีทันสมัยกว่าเดิม เพ่ือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  และครบวงจรมากขึ้น 
 6. การประยุกต์งานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ 
   ในการวิเคราะห์ ประมวลผลงาน และมุ่งเน้นการพัฒนา  
  ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ต 
  ท้ังโดยองค์รวม และแยกตามช่องทางและผลิตภัณฑ์ เพ่ือ 
  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งข้น 
 7. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ทั้ง    
  ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risks) ความเสี่ยง       
  ทางการดำเนินงาน (Operation Risks) และความเสี่ยง    
  ด้านอื่นๆ 

9. Voluntary Motor Insurance Type 5 “Car Protect 5” 
 This motor insurance plan is on the specified covered      
 perils which will cover the damage to the insured vehicle  
 (in case of collision with the land transportation vehicle)    
 up to THB 120,000.- per accident, along with the cover for  
 bodily injury, loss of life or property damage of the third    
 party, medical expenses, including personal accident of    
 the driver and the passengers, bail bond cover, together   
 with the Emergency Roadside Assistance, and the 24-Hour 
 Claim Notification Center, service to open motor claim     
 through more than 80 Online Garages nationwide for       
 immediate repair approval in one step. 
 
 Apart from that, there are following projects which the     
 Company has already begun and still continues to develop 
 to improve the quality of service: 
 1. Development of the New Core System: in order for    
  the internal work process and the data processing to  
  be used in the statistical analysis to have highest      
  efficiency, the selected new core system is the Polisy 
  Asia System Version 7.2 which is the standardized     
  system and widely used in the Non-Life Insurance     
  industry worldwide. 
 
 2. Ruk Muang Thai Project: apart from strengthening the 
  value of the organization for human resource development, 
  this project also promotes the improvement for the quality 
  of work and the quality of life in the workplace. It also 
  develops the work process and can be adapted to     
  increase the overall efficiency of the organization and  
  also stimulates the staff to have innovative thinking    
  and self continuing development. 
 
 3. Motor Insurance Sale through Bancassurance: with     
  the innovation of Motor Insurance products in the      
  form of “Package in the Box” for both Compulsory    
  Motor and Voluntary Motor “Car Protect 3 & 5” by    
  emphasize on the convenience and the economical cost.  
 
 4. Muang Thai Takaful Project: this is the project which   
  places the importance on the insurance service to the 
  Muslim relatives who want the cover for their lives    
  and properties which are not conflict with the Principles 
  of Islam. 
 
 5. New Customer Service Center: in order to provide more 
  convenience for customer service through additional   
  points of contact, the Company has moved the Customer 
  Service Center to the new premise in 2009 with more 
  space and modernized office equipments to increase   
  the efficiency and the complete service.  
 
 6. Actuarial Application: to be used in the analysis, data  
  processing and emphasis on the continuing product    
  development, including the portfolio management on   
  the overall basis and the split by channels and products 
  to create the competitive advantage. 
 
 7. Risk Management: for the Business Risks, Operational 
  Risks and other types of risks. 
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Corporate Social
Responsibility in 200�
โครงการอาสาสมัครแพทย์พยาบาลไทยและ
นานาชาติจากสหรัฐอเมริกา 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดทำโครงการ
อาสาสมัครแพทย์พยาบาลไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา 
ครั้งที่ 6 ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ป่วยด้วยโรค
ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรคทางสายตา ได้แก่ โรคต้อกระจก ต้อเน้ือ 
ตาเข หนังตาตก โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลตำรวจ 
และคณะแพทย์ศาสตร์ วชิระพยาบาล เป็นสถานที่ใช้ในการตรวจ
รักษาและผ่าตัดผู้ป่วย ทั้งนี้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้รับ
ผิดชอบค่าเดินทางของผู้ป่วยทุกราย และค่าที่พักของคณะแพทย์
พยาบาลไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา รวมท้ังเป็นผูป้ระสานงาน 
ในการจัดหาท่ีพักและอาหารสำหรับผูป่้วยท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด 
โดยผูป่้วยท่ีสมัครขอรับการรักษาในโครงการน้ี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ใดๆ  ทั้งสิ้น และเป็นศูนย์ในการเปิดรับสมัครผู้ป่วยด้วย ซึ่งในครั้ง
นี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 800 ราย    

Project for Volunteer Thai & International 
Doctors & Nurses from the United States 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited supported the 6th 

Project for the Volunteer Thai & International Doctors & Nurses 
from the United States to provide medical operations for the patients 
with cleft lip, cleft palate and eye disorder such as Cataract, 
Pterygium, Strabismus, Ptosis, with the cooperation from the Police 
General Hospital and the Faculty of Medicine, Vajira Hospital, as 
the places to be used for diagnosis and medical operations.  
The Company supported the traveling expenses of every patient 
and the accommodation for the group of Thai & International 
Doctors & Nurses from the United States, and acted as the coordinator 
to provide the accommodation and food for the patients who 
travelled from upcountry, where the patients who applied for 
medical treatment under this project do not have to pay anything 
at all, and to be the Enrolment Center for the patients too.  There 
were 800 patients who received the medical treatment this time.  

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงิน
สนับสนุนอุปกรณ์การแสดงสำหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 22,500 
บาท ให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการใน
พระบรมราชินปูถัมภ์ (ปากเกร็ด) เพ่ือใช้สนับสนุนจัดหาเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักแสดงโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเลี้ยง
ขนมและนมแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2552 

Project for Luncheon and Donate the 
Performing Costume to the Students of 
Srisangwal School 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited donated THB 
22,500.- to the Srisangwal School of the Foundation for the Welfare 
of the Crippled under the Patronage of H.R.H. the Princess 
Mother to support the procurement for the costume of the performers 
at the Srisangwal School. On this occasion, the Company fed 
the dessert and milk to the kindergarten students. 
 



โครงการจัดทำและมอบเก้าอี้สำหรับน้องผู้พิการ
ทางสมองให้แก่สถาบันราชานุกูล 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบันเทิง โดยนำคณะมายากล 
และโบโซ่ มาจัดแสดงให้นักเรียนโรงเรียนราชานุกลูรับชม พร้อมเล้ียง 
อาหารกลางวัน นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดับสงูและพนักงานได้ร่วมจัดทำ 
เก้าอี้เปเปอร์ มาเช่ สำหรับน้องผู้พิการทางสมองและส่งมอบให้แก่
โครงการสานฝัน ปันรักเพ่ือน้องพิการทางสมองของสถาบันราชานุกลู 
จำนวน 20 ตัว โดยเก้าอี้เหล่านี้ทางสถาบันจะมอบต่อให้แก่เด็ก
พิการทางสมอง ซ่ึงเก้าอ้ีน้ีจะช่วยให้น้องๆ ท่ีพิการทางสมองสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว และช่วยลดภาระของผูป้กครองอีกด้วย 

โครงการพาน้องไปดูหนัง 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริษัทฯ 
พาน้องๆ จากสถานสงเคราะห์จำนวน 400 คน เข้าชมภาพยนตร์
การ์ตูน “ก้านกล้วย 2” ณ โรงภาพยนตร์แกรนด์ อีจีวี ศูนย์การค้า
สยามดิสคัฟเวอรี่ และพาเข้าชมอุทยานสัตว์น้ำระดับโลกที่สยาม
โอเชียนเวิลด์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับพี่ๆ น้องๆ ทุกคน 

Project to Make and Donate the Chairs 
for the Brain Handicapped of the Rajanukul 
Institute 
 
The executive officers and the staff of Muang Thai Insurance 
Public Company Limited had jointly organized the recreational 
activities, by leading the group of Magic Show and Bozo to 
perform, and also provided luncheon, to the students of the Rajanukul 
School.  Apart from that, the executive officers and the staff also 
jointly made 20 Paper Mache Chairs for the brain handicapped 
and donated to the Project “Making the dream come true and 
share the love for the brain handicapped” of the Rajanukul 
Institute. The institute will give these chairs to the brain 
handicapped children which will assist them to participate in 
their family activities and reduce the burden of their parents too. 

Project to Bring the Younger Brothers 
and Sisters to See the Movie 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited led the team of 
staff to bring 400 younger brothers and sisters from the foster 
home to see the cartoon movie “Kaan Kluey 2” at the Grand 
EGV Theatre, Siam Discovery Shopping Complex, and to see 
the underwater world at the Siam Ocean World, Siam Paragon 
Shopping Complex. This activity created the impression and the smiles 
to everybody. 
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โครงการสร้างรั้วให้โรงเรียนวัดปากคลองพระ
อาจารย์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ 
“พ่ีเพ่ือน้อง จากผองเพ่ือนชาวประกัน” คร้ังท่ี 5  โดยการนำพนักงาน 
ของบริษัทฯ ไปจัดสร้างรั้วให้แก่โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 
อ. องครักษ์ จ. นครนายก เพ่ือตกแต่งและพัฒนาให้โรงเรียนดังกล่าว 
มีสภาพท่ีดีข้ึน และสามารถใช้ป้องกันสัตว์เล้ียงของชาวบ้านท่ีเข้ามา 
ทำลายพืชผักของโรงเรียนได้ และในคร้ังน้ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
สันทนาร่วมกับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกับโรงเรียนด้วย 

	

โครงการคุณไปได้ ผมไปด้วย 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับรายการ  
คุณไปได้ ผมไปด้วย ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 วันเสาร์ 
เวลา 8.30-9.00 น. ในการพาน้องๆ พิการไปเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  โดยบริษัทฯ ได้ดำเนิน
กิจกรรมนี้มาแล้วจำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ 
คร้ังท่ี 1 ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู ้กรุงเทพฯ (ท้องฟ้าจำลอง) 
ครั้งที่ 2 เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก    
ครั้งที่ 3 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ. เชียงใหม่ 
  และสวนสัตว์เชียงใหม่ เยี่ยมชมหลินปิง 
ครั้งที่ 4 สยามพาร์คซิตี้  
ครั้งที่ 5 ตลาดน้ำ 4 ภาค จ. ชลบุรี เล่นน้ำทะเล เข้าชม  
  พิพิธภัณฑ์ Ripley’s และปราสาทสัจจธรรม  
ครั้งที่ 6 สนุกสนานกับของเล่นท่ีกรีนเนอร์ร่ี รีสอร์ท และชมกิจกรรม 
  ฟาร์มโชคชัย จ. นครราชสีมา 
โดยมีพ่ีๆ ชาวอาสาเมืองไทยเป็นผูอ้ำนวยความสะดวกและดแูลน้องๆ 
อย่างจริงใจ ซึ่งสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ที่ได้เข้าร่วม
โครงการเป็นอย่างยิ่ง 

	

40.

Project to Construct the Fence for the 
Wat Pakklongpraarjan School, Ongkarak, 
Nakhon Nayok 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited participated in 
the 5th Project “Elder brothers for younger brothers and sisters 
from Insurance Friends” by leading the staff of the Company to 
construct the fence for the Wat Pakklongpraarjan School, 
Ongkarak District, Nakhonnayok Province, to decorate and develop 
the school to have better environment and can be used to prevent 
the pets of the villagers from entering to destroy the vegetables 
of the school.  On this occasion, the Company also participated 
in the recreational activities with the nearby villagers to the 
school too. 

Project You Can Go, I Go Too 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited joins the program 
“You can go, I go too”, which telecasts on TV channel 5 every 
Saturdays between 8.30–9.00 Hrs., to bring the handicapped 
children to travel to various tourist spots, once a month, every 
month. The Company has already proceeded in this activity six 
times by visiting the following places: 
1st time : Science Center for Education (Bangkok Planetarium); 
2nd time : Thadan Dam in Nakhon Nayok; 
3rd time : Huai Hong Krai Royal Development Center in Chiang Mai 
  and the Chiang Mai Zoo to visit Lin Ping Panda;  
4th time : Siam Park City; 
5th time : Pattaya Floating Market in Cholburi, to play the sea water 
  and to visit Ripley’s Museum and the Sanctuary of Truth; 
6th time : To enjoy various playthings at the Greenery Resort Khao 
  Yai and to visit the Farm Chokchai in Nakhon Ratchasima 
By having the Muang Thai volunteers as the facilitators who 
sincerely look after their young brothers and sisters. This activity 
creates the happiness and the smiles to the brothers and 
sisters who participated in this project very much. 



โครงการมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารออมสิน
รวมใจรักษ์ 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินจำนวน 
100,000 บาท เพื่อสร้างอาคารออมสินรวมใจรักษ์ ภายในสถาบัน
ราชานุกูล เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ผู้ที่มีจิตอาสามาร่วมกัน  
จัดทำนวัตกรรมใหม่สำหรับเด็กๆ ผู้พิการทางสมอง   

Project to Donate the Fund to Support the 
Construction for “Saving Ruam Jai Rak 
Building” 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited donated THB 
100,000.- to construct the “Saving Ruam Jai Rak Building” in 
the Rajanukul Institute as the place for the volunteers to jointly 
create the innovation for the brain handicapped children. 

โครงการสนับสนุนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ชุดใหญ่ 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนกิจกรรม
ของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ ได้แก่ การมอบความคุ้มครอง 
กรมธรรม์การเดินทางให้แก่นักฟุตบอลหญิงเมื่อไปแข่งขันที่ต่าง
ประเทศ การสนับสนุนเงินทุนสำหรับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัด
อาหารเลี้ยงนักกีฬาในช่วงระยะฝึกซ้อม ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายนี้ได้
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาเป็นอย่างดี 

Project to Support the Thai National 
Women Football Team Large Set 
 
Muang Thai Insurance Public Company Limited supported the 
activities of the Thai national women football team large set by 
providing Travel Accident Insurance Cover when the Women 
Football Players travelled to compete in overseas, fund support 
for various activities including food to the athletes during the 
training period.  These activities created the morale and the spirit 
to these athletes nicely. 
 



Smile
“ยิ้มได้...”



Remuneration
of Directors and Executives

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก.		 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	จำนวน	18	ท่าน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
 รายชื่อกรรมการ บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและกำหนด กรรมการ
    ค่าตอบแทน (บาท)

	 นายโพธิพงษ์	ล่ำซำ		 360,000		 -		 -	 	360,000	 	

	 นายยุตติ	ล่ำซำ		 270,000		 -	 	-	 	270,000	

	 นายภูมิชาย	ล่ำซำ		 270,000		 -		 -		 270,000	

	 นางกฤตยา	ล่ำซำ		 270,000		 -		 -		 270,000	

	 นางนวลพรรณ	ล่ำซำ1		 45,000		 -		 -		 45,000	

	 นางสุจิตพรรณ	ล่ำซำ		 180,000		 -		 -	 	180,000	

	 นายสาระ	ล่ำซำ		 180,000	 -		 -		 180,000	

	 นายโอฬาร	วีรวรรณ		 180,000		 180,000		 75,000		 435,000	

	 นายพูลพิพัฒน์	อังยุรีกุล		 180,000		 90,000		 150,000		 420,000	

	 นายบรรยง	พงษ์พานิช		 180,000	 90,000		 75,000		 345,000	

	 นายปกรณ์	พรรธนะแพทย์		 180,000	 	-		 -		 180,000	

	 นายอิสระ	วงศ์รุ่ง		 180,000		 -		 -		 180,000	

	 นายดามิส	จาโคบุส	ซิงส์ 2		 150,000		 -		 -		 150,000	

	 นายแกรี่	ลี	คริสท์		 180,000		 -		 -		 180,000	

	 นายเจน	อรัน	เวส		 180,000		 -		 -		 180,000	

	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน3	 120,000	 -	 -	 120,000	

	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย4	 30,000	 -	 -	 30,000	

	 นายวัชระ		พรรณเชษฐ์ 4	 30,000	 -	 -	 30,000	

	
1	 	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2552 และได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
	 	 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 
2   ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
3   ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
4  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552  
	

คณะอำนวยการบริหาร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ	

	
ข.		 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารบริษัท	จำนวน	15	ท่าน	ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน	56,697,339.72	บาท	แบ่งเป็น		
	
	 	 เงินเดือนผู้บริหาร	 	 45,245,796.67	 บาท	

	 	 โบนัสผู้บริหาร	 	 3,669,420.00	 บาท	

	 	 รวม	 	 	 	 48,915,215.67	 บาท	 	
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RemunerationofDirectorsandExecutives
A.		 Remuneration	for	18	Directors	with	the	following	details	

	
  Boardof Audit RecruitingandRemunerationfor
 ListofDirectors Directors Committee Remuneration theDirectors
    Committee (THB)

	 Mr.	Photipong		Lamsam		 360,000		 -		 -	 	360,000	 	

	 Mr.	Yutti		Lamsam		 270,000		 -	 	-	 	270,000	

	 Mr.	Poomchai		Lamsam		 270,000		 -		 -		 270,000	

	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 270,000		 -		 -		 270,000	

	 Mrs.	Nualphan		Lamsam1		 45,000		 -		 -		 45,000	

	 Ms.	Sujitpan		Lamsam		 180,000		 -		 -	 	180,000	

	 Mr.	Sara		Lamsam		 180,000	 -		 -		 180,000	

	 Mr.	Olan		Viravan		 180,000		 180,000		 75,000		 435,000	

	 Mr.	Poonpipat		Aungurigul		 180,000		 90,000		 150,000		 420,000	

	 Mr.	Banyong		Pongpanich		 180,000	 90,000		 75,000		 345,000	

	 Mr.	Pakorn		Partanapat	 180,000	 	-		 -		 180,000	

	 Mr.	Isara		Wongrung		 180,000		 -		 -		 180,000	

	 Mr.	Damis		Jacobus		Ziengs2		 150,000		 -		 -		 150,000	

	 Mr.	Gary		Lee		Crist	 180,000		 -		 -		 180,000	

	 Mr.	Jan		Arend		Wes		 180,000		 -		 -		 180,000	

	 Mrs.	Puntrika		Baingern3	 120,000	 -	 -	 120,000	

	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai4	 30,000	 -	 -	 30,000	

	 Mr.	Vachara		Phanchet4	 30,000	 -	 -	 30,000	

	
1  Resigned from the Director and the President on February 11, 2009. and appointed as the Director and the President on March 1, 2010 
2   Resigned from the Director on October 29, 2009. 
3  Appointed as a Director on February 25, 2009 and resigned from the Director on October 29, 2009. 
4  Appointed as a Director on October 29, 2009. 

	
The	Executive	Committee,	the	Investment	Committee	and	the	Risk	Management	Committee	do	not	have	remuneration	to	the	members.	
	
B.		 15	Executive	Directors	and	Executive	Officers	received	the	total	remuneration	of	THB	56,697,339.72	which	can	be	classified	as	

	
	 Executive	Officers’	Salary	 	 THB	 45,245,796.67	

	 Executive	Officers’	Bonus	 	 THB	 3,669,420.00	
	 Total	 	 THB	 48,915,215.67	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

44.



ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นเงิน  7,782,124.05 บาท แบ่งเป็น  
 
 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  2,959,024.05 บาท 

 ประกันสังคม   80,700.00 บาท 

 ค่าพาหนะ    3,000,000.00 บาท 

 ค่าเช่าบ้าน    1,742,400.00 บาท 

 รวม     7,782,124.05 บาท 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
-  ค่าสอบบัญชี(AuditFees)

  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 
  โดยนางนงลักษณ์  พุ่มน้อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้ 

  1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี  800,000 บาท 

  2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  600,000 บาท     
 

-  ค่าบริการอื่น(Non-AuditFees)

  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ดังนี้ 
  1. บริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด         
   1.1  ค่าสอบทานรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
     จำนวน 100,000 บาท โดยนางนงลักษณ์  พุ่มน้อย 
   1.2  ค่าสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุนส่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ 
     ธุรกิจประกันภัย จำนวน 150,000 บาท โดยนางนงลักษณ์  พุ่มน้อย 
       
  รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทั้งสิ้น 1,650,000 บาท 
 
  2. บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยนายพรชัย  กิตติปัญญางาม เป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
   จำนวน 80,000 บาท 
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OtherRemuneration
Other remuneration accounted for THB 7,782,124.05 which can be classified as 
 
 Provident Fund  THB 2,959,024.05  

 Social Security  THB 80,700.00  

 Car Allowance  THB 3,000,000.00  

 Housing Rental Fee THB 1,742,400.00 

 Total    THB 7,782,124.05 

 

RemunerationofAuditor
-  AuditFees

  The Company paid the audit fee to Ernst & Young Office Limited by Mrs. Nonglak  Pumnoi in the preceding accounting year  
  as follows: 
  1. Audit the Annual Financial Statements   THB 800,000.- 
  2. Review the Quarterly Financial Statements (3 quarters) THB 600,000.- 
 

-  Non–AuditFees

  The Company paid for other service fees as follows: 
  1. Ernst & Young Office Limited   
   1.1  Review the annual report to be submitted to the Office of Insurance Commission for the amount of THB 100,000 
     by Mrs. Nonglak  Pumnoi. 
   1.2  Review the internal control system in relation to investment to be submitted to the Office of Insurance Commission 
     for the amount of THB 150,000 by Mrs. Nonglak  Pumnoi. 
  
  Total amount the Company paid to Ernst & Young Office Limited was Baht 1,650,000.  
 
  2. Bunchikij Co., Ltd. by Mr. Pornchai  Kittipanya-Ngam, for the audit fee of the Provident Fund for the amount of THB 80,000. 



Related
Party Transactions

นอกจากที่ผู้สอบบัญชีได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในงบการเงินปี	 2552	 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อ	 6	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2552	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	นั้น	บริษัทฯ	ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันดังนี้	

	

รายละเอียดบริษัทฯที่มีรายการระหว่างกัน
	
 รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจ ร้อยละการถือหุ้น ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จำกัด	 การประกันชีวิต	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	 ให้เช่ารถยนต์	 8.72	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท	จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 11.28	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 (มหาชน)	

	 บริษัท	ภัทรสัมพันธ์	จำกัด	 ลงทุนในบริษัทอื่น	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย	 การประกันวินาศภัย	 0.68	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 จากรถ	จำกัด	

	 บริษัท	ที.ไอ.ไอ.	จำกัด	 การศึกษาและการอบรม	 1.73	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 ธนาคาร	 0.04	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส	จำกัด	พาณิชย์	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	ยุพงษ์	จำกัด	 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำกัด	(มหาชน)	 พาณิชย์	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	ลิสซิ่งกสิกรไทย	จำกัด	 ให้เช่ารถยนต์	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	สมบัติล่ำซำ	จำกัด	 ลงทุนในบริษัทอื่น	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	สำนักงานสถาปนิก	 บริการทางสถาปัตยกรรม	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 จุฬดิษฐ์	จำกัด	

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงิน	 จัดการเงินร่วมลงทุน	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 ร่วมลงทุนข้าวกล้า	จำกัด	 จากกระทรวงการคลัง	

	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	 การรับประกันภัยต่อ	 1.94	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 จำกัด	(มหาชน)	

	 บริษัท	เอเซียไฟเบอร์	จำกัด	(มหาชน)	อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 บริษัท	แฟคเตอรี	แอนด์	อีควิปเมนท	 รับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการ	 -	 การมีกรรมการร่วมกันหรือการถือหุ้น	

	 กสิกรไทย	จำกัด	 จำหน่ายสินค้าและบริการ	ลิสซิ่ง,	

	 	 	 	 	 	 เช่าซื้อ	-	บริการ	


รายการเบี้ยประกันภัยจ่าย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					 หน่วย:	พันบาท									

 ชื่อบริษัท       2552

	 บจก.	เมืองไทยประกันชีวิต	 9,785	

	 บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ	 69,981	
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รายการระหว่างกัน



In	 addition	 to	 the	 related	 party	 transactions	 which	 the	 Auditor	 disclosed	 in	 the	 Note	 to	 Financial	 Statements	 No.	 6,	 as	 at	 31	

December	2009,	in	line	with	the	Company’s	normal	business,	the	Company	would	like	to	disclose	additional	information	concerning	

the	related	party	transactions	as	follows:-	

	

DetailsoftheCompanieswiththeRelatedPartyTransactions
	
 NameoftheRelatedBusiness TypeofBusiness %ofShareholding RelationshipwiththeCompany

	 Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd.	 Life	Assurance	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Phatra	Leasing	Plc.	 Automobile	Leasing	 8.72	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Muang	Thai	Real	Estate	Plc.	 Real	Estate	Developer	 11.28	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Phatra	Sumphan	Co.,	Ltd.	 Invest	in	other	Companies	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Road	Accident	Victims		 Non-Life	Insurance	 0.68	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Protection	Co.,	Ltd.	

	 T.I.I.	Co.,	Ltd.	 	 Education	&	Training	 1.73	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 KASIKORNBANK	Plc.	 Banking	 0.04	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Muang	Thai	Group	Services	Co.,	Ltd.	Commerce	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Yupong	Co.,	Ltd.	 Real	Estate	Leasing	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Loxley	Plc.		 	 Commerce	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd.	 Automobile	Leasing	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Sombat	Lamsam	Co.,	Ltd.	 Invest	in	other	Companies	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Chuladit	Architect	Office	Co.,	Ltd.	 Architectural	Service	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 KHAO	KLA	Venture	Capital	 Venture	Capital	Management	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Management	Co.,	Ltd.	 from	the	Ministry	of	Finance	 	

	 Thai	Reinsurance	Plc.		 Reinsurance	 1.94	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 Asia	Fibre	Plc.		 Fibre	Manufacturing	Industry	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 KASIKORN	FACTORY	 Purchase	the	right	 -	 Through	common	directorship	or	shareholding	

	 AND	EQUIPMENT	Co.,	Ltd.	 	to	demand	

	 	 	 	 	 	 which	occurred	from	

	 	 	 	 	 	 the	sell	of	goods	

	 	 	 	 	 	 and	services,	leasing,	

	 	 	 	 	 	 hire	purchase	service	


ListofPremiumExpenses
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Unit:	Thousand	Baht		

 NameoftheCompany         2009

	 Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd.	 	 	 	 	 	 	 	 	 9,785	

	 Thai	Reinsurance	Plc.	 69,981	



รายการเบี้ยประกันภัยรับ
      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 48,163	

	 บจก.	แฟคเตอริ่งกสิกรไทย	 21	

	 บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส	(ภัทรคอมเพล็กซ์)	 10	

	 บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	 90,497	

	 บจก.	ลีสซิ่งกสิกรไทย	 1,954	

	 บจก.	ภัทรสัมพันธ์	 2	

	 บจก.	สำนักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์	 16		

	 บจก.	ไทยรับประกันภัยต่อ	 17,572	

	 บมจ.	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท	 275	

	 บจก.	เมืองไทยประกันชีวิต	 2,153	

	 บจก.	หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน	ข้าวกล้า	 4	

	 บจก.	เอเชียไฟเบอร์	 98	

	 บจก.	ยุพงษ์	 	 19	

	 บมจ.	ล๊อกซเล่ย์	 2,838	

	 บจก.	สมบัติล่ำซำ	 6	

	

รายการค่านายหน้าจ่าย
      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 83,289	

	 บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ	 6,235	

	

รายการค่านายหน้ารับ
      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ	 18,835	

	

รายการเงินปันผลรับ
      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 4,109	

	 บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	 11,700	

	 บจก.	ที.ไอ.ไอ.		 37	


รายการดอกเบี้ยรับ
      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 14,200	

	 บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	 1,728	
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ListofPremiumIncome
     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 KASIKORNBANK	Plc.	 48,163	

	 KASIKORN	FACTORING	Co.,	Ltd.	 21	

	 Muang	Thai	Group	Services	Co.,	Ltd.	(Phatra	Complex)	 10	

	 Phatra	Leasing	Plc.	 90,497	

	 KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd.	 1,954	

	 Phatra	Sumphan	Co.,	Ltd.	 2	

	 Chuladit	Architect	Office	Co.,	Ltd.	 16		

	 Thai	Reinsurance	Plc.	 17,572	

	 Muang	Thai	Real	Estate	Plc.	 275	

	 Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd.	 2,153	

	 KHAO	KLA	Venture	Capital	Management	Co.,	Ltd.	 4	

	 Asia	Fibre	Co.,	Ltd.	 98	

	 Yupong	Co.,	Ltd.	 19	

	 Loxley	Plc.		 	 2,838	

	 Sombat	Lamsam	Co.,	Ltd.	 6	

	

ListofCommissionPaid  
     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 KASIKORNBANK	Plc.	 83,289	

	 Thai	Reinsurance	Plc.	 6,235	

	

ListofCommissionReceived
     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 Thai	Reinsurance	Plc.	 18,835	

	

ListofDividendIncome
     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 KASIKORNBANK	Plc.	 4,109	

	 Phatra	Leasing	Plc.	 11,700	

	 T.I.I.	Co.,	Ltd.	 	 37	


ListofInterestIncome
     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 KASIKORNBANK	Plc.	 14,200	

	 Phatra	Leasing	Plc.	 1,728	



รายการค่าบริการจ่าย	 	 	

	      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส	(ภัทรคอมเพล็กซ์)	 1,475	

	 บจก.	เมืองไทยประกันชีวิต	 22,886	

	 บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	 9,056	

	 บจก.	ลีสซิ่งกสิกรไทย	 154	

	 บจก.	ที.ไอ.ไอ.		 211	

	

รายการเงินสมทบจ่าย	 	 	

	      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 บจก.	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 2,152	

	

รายการค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
	      หน่วย:	พันบาท	

 ชื่อบริษัท   2552

	 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 6,727	

	

รายการที่เกี่ยวโยงกันประจำปี2552

 ชื่อบริษัท  ลักษณะความสัมพันธ์ รายการ จำนวนเงิน ความสมเหตุสมผล
        ความจำเป็นและ

	 1.	 บจก.	เมืองไทย	 1.	มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	 -	 สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและ	 ค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือน:		 ใช้เพ่ือเป็นสถานท่ีทำการ	

	 	 ประกันชีวิต	 	 	 ประกอบด้วย	 	 สัญญาให้บริการ	 327,130	บาท	 สำนักงานสาขาย่อย	

	 	 	 	 	 	 	 •	 บจก.	เมืองไทย	โฟร์ทิส	 	 สาธารณปูโภค	 (ราคาน้ีรวมภาษี	 และสำนักงานรับแจ้งเหตุ	

	 	 	 	 	 	 	 	 โฮลด้ิง	ถือหุ้นใน	บจก.	 	 มลูค่าเพ่ิมแล้ว)	 รวมถึงการให้บริการลกูค้า	

	 	 	 	 	 	 	 	 เมืองไทยประกันชีวิต	 -	 เป็นรายการเช่าหรือ	 มลูค่าสัญญาท้ังปี:	 ตัวแทนและนายหน้า	
	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	75	และถือหุ้นใน	 	 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 3,925,560	บาท	
	 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	 	 ไม่เกิน	3	ปี	 (ราคาน้ีรวมภาษี	

	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	25.2		 	 และไม่สามารถแสดงได้	 มลูค่าเพ่ิมแล้ว)	

	 	 	 	 	 	 	 •	 Fortis	Insurance	International	
	 	 	 	 	 	 	 	 N.V.	ถือหุ้นใน	บจก.	
	 	 	 	 	 	 	 	 เมืองไทยประกันชีวิต	
	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	25	และถือหุ้นใน	
	 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	
	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	10	

	

	 	 	 	 	 	 2.	 มีกรรมการร่วมกัน	ประกอบด้วย	
	 	 	 	 	 	 	 -	 นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ																		 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายสาระ		ล่ำซำ		 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายยุตติ		ล่ำซำ										 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายภมิูชาย		ล่ำซำ						 	
					 	 	 	 	 	 -	 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ					 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์				 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายเจน		อรัน		เวส															
					 	 	 	 	 	 -	 นายดามิส		จาโคบุส		ซิงส์		
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52.

ListofServiceFee

	     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 Muang	Thai	Group	Services	Co.,	Ltd.	(Phatra	Complex)	 1,475	

	 Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd.	 22,886	

	 Phatra	Leasing	Plc.	 9,056	

	 KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd.	 154	

	 T.I.I.	Co.,	Ltd.	 	 211	

	

ListofContribution	 	 	

     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 Road	Accident	Victims	Protection	Co.,	Ltd.	 2,152	

	

ListofBank’sFees
     Unit:	Thousand	Baht	

 NameoftheCompany 2009

	 KASIKORNBANK	Plc.	 6,727	

	

TheRelatedTransactionsof2009

 CompanyTheRelated Thetransaction Value   Objective	 	

	 1.	 Muang	Thai	Life	 1.	Has	the	joint	major		 -	 The	Space	Rental		 Rental	Fee	and	Servicing	 To	be	used	as	the	Offices	

	 	 Assurance	 	 shareholders	consisting	of	 	 Contract		and	the	 Fee	Per	Month:	THB	 for	Sub-branches,	and	 	

	 	 Co.,	Ltd.	 •	 Muang	Thai	Fortis	Holding	 	 Utilities	Servicing	 327,130.-	(VAT	included)	 Offices	to	notify	the	accident	
	 	 	 	 	 	 Co.,	Ltd.	holds	the	shares	 	 Contract		 	 	 	 including	Servicing	for	
	 	 	 	 	 	 in	Muang	Thai	Life	 	 	 	 	 	Value	of	the	entire	contract	 customers,	agents	and	brokers	

	 	 	 	 	 	 Assurance	Co.,	Ltd.	75%	 -	 Be	the	rental	 	for	the	transaction:	
	 	 	 	 	 	 and	holds	the	share	in	 	 transaction	or	rent		 	THB	3,925,560.-	
	 	 	 	 	 	 Muang	Thai	Insurance	 	 for	real	properties	 (VAT	included)	

	 	 	 	 	 	 Plc.	25.2%	 	 not	more	than	3	years	
	 	 	 	 •	 Fortis	Insurance	International	 	 and	can	not	be	shown	
	 	 	 	 	 N.V.	holds	the	share	in		 	 of	having	general	

	 	 	 	 	 Muang	Thai	Life	Assurance	 	 trade	conditions	

	 	 	 	 	 Co.,	Ltd.	25%	and	holds	

	 	 	 	 	 the	share	in	Muang	Thai	

	 	 	 	 	 Insurance	Plc.	10%	 	 	 	 	 	

						

	 	 	 	 2.	Has	the	joint	Directors	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Photipong		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Sara		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Yutti		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Poomchai		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Pakorn		Partanapat	

	 	 	 	 	 	 	 -	 Mr.	Jan		Arend		Wes	
	 	 	 	 	 	 	 -	 Mr.	Damis		Jacobus		Ziengs	





 ชื่อบริษัท  ลักษณะความสัมพันธ์ รายการ จำนวนเงิน  ความสมเหตุสมผล
        ความจำเป็นและ

	 2.	 บจก.	เมืองไทย	 1.	 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	 -	 สัญญาบริการพ้ืนท่ี	 ค่าบริการต่อเดือน:	 ใช้เพื่อเป็นสถานที่ติดตั้งป้าย	

	 	 ประกันชีวิต	 	 	 ประกอบด้วย	 	 การโฆษณา	 750,000	บาท	 โฆษณาประชาสัมพันธ์	
	 	 	 	 	 	 	 •	 บจก.	เมืองไทย	โฟร์ทิส	 	 ประชาสัมพันธ์	 (ราคาน้ียังไม่รวม	 หรือส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน	

	 	 	 	 	 	 	 	 โฮลด้ิง	ถือหุ้นใน	บจก.	 	 และจัดกิจกรรม	 ภาษีมลูค่าเพ่ิม)	 เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 เมืองไทยประกันชีวิต	 	 ส่งเสริมการขาย	 	 ให้แก่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการ	
	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	75	และถือหุ้นใน	 	 	 	 มลูค่าสัญญาท้ังปี:	 ณ	สำนักงานสาขาของ	

	 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	 	-	เป็นรายการสนับสนุน	 9,000,000	บาท	 ผูใ้ห้บริการท่ีต้ังอยูภ่ายใน	

	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	25.2	 	 ธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข	 (ราคาน้ียังไม่รวม	 ห้างคาร์ฟร์ู	รวมถึงการ	

	 	 	 	 	 	 	 •	 Fortis	Insurance	International	 	 การค้าโดยท่ัวไปและ	 ภาษีมลูค่าเพ่ิม)	 ให้บริการจัดกิจกรรม	
	 	 	 	 	 	 	 	 N.V.	ถือหุ้นใน	บจก.	 	 ค่าตอบแทนไม่สามารถ	 	 ส่งเสริมการขายต่างๆ	
	 	 	 	 	 	 	 	 เมืองไทยประกันชีวิต	 	 คำนวณได้จากทรัพย์สิน	
	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	25	และถือหุ้นใน	 	 หรือมลูค่าอ้างอิง	
	 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	
	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	10	
	
	 	 	 	 	 	 2.	 มีกรรมการร่วมกัน	

	 	 	 	 	 	 	 ประกอบด้วย	

	 	 	 	 	 	 	 -	 นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ																		 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายสาระ		ล่ำซำ	
	 	 	 	 	 	 	 -	 นายยุตติ		ล่ำซำ										 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายภมิูชาย		ล่ำซำ						 	
					 	 	 	 	 	 -	 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ					 	
					 	 	 	 	 	 -	 นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์				
	 	 	 	 	 	 	 -	 นายเจน		อรัน		เวส	
	 	 	 	 	 	 	 -	 นายดามิส		จาโคบุส		ซิงส์	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย									

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น	เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปและเป็นไปตามกลไกตลาดที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็น

ทางการค้าปกติ	ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทฯ	ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	เป็นสำคัญ	

	

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันท่ีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี	

รับอนุญาตน้ัน	ได้มีการกำหนดเง่ือนไขต่างๆ	ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ	ในราคาตลาดซ่ึงมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากบุคคล	

ภายนอก	 และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระทำรายการระหว่างกันใดๆ	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุน

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทำรายการระหว่างกัน	 แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามธุรกิจปกติ	 ซึ่งเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่

แตกต่างจากบุคคลภายนอก	 โดยจะอยู่ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการตรวจสอบ

จะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย	

	

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน	อาจจะยังคงมีอยูใ่นส่วนท่ีเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน	โดยบริษัทฯ	

จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 และโดยให้เป็นไปในราคายุติธรรมตามสภาพตลาดใน

ลักษณะธุรกิจท่ัวไป	นอกจากน้ีบริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำส่ัง	

หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทำรายการท่ีเก่ียวโยง	

และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ	

	

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต	 บริษัทฯ			

ก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
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54.


 CompanyTheRelated Thetransaction Value   Objective	 	

	 2.	 Muang	Thai	Life	 1.	Has	the	joint	major		 -	 The	Agreement	for		 Monthly	Service	Fee:	 The	space	will	be	employed	 	

	 	 Assurance	 	 shareholders	consisting	of	 	 Service	Space	for	 750,000	baht		 	 for	fixing	advertising	standees	 	

	 	 Co.,	Ltd.	 	 •	 Muang	Thai	Fortis	Holding	 	 Advertisement	and	 per	month	 	 or	other	advertisement	media	 	
	 	 	 	 	 	 Co.,	Ltd.	holds	the	shares	 	 for	Sales	Support	 (Not	including	VAT)	 to	broadcast	Employer’s	

	 	 	 	 	 	 in	Muang	Thai	Life	 	 Activities	 	 	 	 clients	to	use	company	services	

	 	 	 	 	 	 Assurance	Co.,	Ltd.	75%	 	 	 	 	 Value	of	the	entire	 at	Service	Provider’s	branch	
	 	 	 	 	 	 and	holds	the	share	in	 -	 It	is	the	normal	 	contract	for	the	transaction:	 offices	at	each	branch	of	
	 	 	 	 	 	 Muang	Thai	Insurance	 	 business	support	 9,000,000	baht		 	 Carrefour	Department	Store	
	 	 	 	 	 	 Plc.	25.2%	 	 transaction	and	its	 (Not	Including	VAT)	 including	providing	other	
	 	 	 	 	 •	 Fortis	Insurance	International	 	 service	rate	can	not		 	 	 	 sales	support	activities	
	 	 	 	 	 	 N.V.	holds	the	share	in		 	 be	calculated	from		

	 	 	 	 	 	 Muang	Thai	Life	Assurance	 	 assets	or	referred	

	 	 	 	 	 	 Co.,	Ltd.	25%	and	holds	 	 values	 	

	 	 	 	 	 	 the	share	in	Muang	Thai	

	 	 	 	 	 	 Insurance	Plc.	10%	 	 	 	 	 	 	

						

	 	 	 	 2.	Has	the	joint	Directors	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Photipong		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Sara		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Yutti		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Poomchai		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	

	 	 	 	 	 -	 Mr.	Pakorn		Partanapat	

	 	 	 	 	 	 	 -	 Mr.	Jan		Arend		Wes	
	

NecessityandJustificationoftheItems
The	above	related	party	transactions	and	the	ones	disclosed	in	the	Notes	to	Financial	Statements	which	have	been	audited	by	the	Auditor	
were	the	transactions	generated	according	to	the	normal	general	business	characteristics	and	per	the	market	conditions	which	have	
the	 normal	 trade	 pricing	 and	 return.	 Nevertheless,	 the	 Company	 had	 proceeded	 by	 expect	 that	 such	 items	 would	 generate	
maximum	benefits	to	the	Company.	
	
Measures/ProceduresforApprovalofRelatedPartyTransactions
Because	the	above	related	party	transactions	and	those	disclosed	in	the	Notes	to	Financial	Statements	which	have	been	audited	by	
the	Auditor	have	prescribed	various	conditions	in	compliance	to	the	regular	trade	in	the	market	price	which	do	not	have	different	
conditions	than	those	of	the	outsiders	and	no	stakeholders	involved	in	the	approval	of	any	related	party	transactions.		However,	the	
Company	does	not	have	the	policy	to	support	the	stakeholders	to	make	the	related	party	transactions.	If	there	will	be	any	related	
party	transaction,	it	will	be	in	line	with	the	normal	course	of	business	with	no	difference	in	pricing	or	condition	from	the	outsiders	
and	will	be	within	the	notices	and	the	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	where	the	Audit	Committee	will	review	the	
suitability	and	the	justification	of	such	item	as	well.	
	
PolicyorTrendofMakingtheRelatedPartyTransactionsintheFuture
For	 the	 related	 party	 transactions	 of	 the	 Company	 which	 will	 take	 place	 in	 the	 future,	 the	 Company	 shall	 implement	 with	
transparency	per	the	Good	Corporate	Governance	of	the	Company	and	in	accordance		with	the	fair	price	and	the	market	condition	
of	the	general	business	characteristics.	Apart	from	that,	the	Company	shall	comply	with	the	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	2535	
(A.D.	1992),	 rules,	notices,	orders	or	requirements	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	 including	the	compliance	to	the	provisions	
concerning	 the	disclosure	of	 information	on	making	 the	 related	party	 transactions	 and	 the	procurement	or	 sale	of	 the	 important	
assets	of	the	Company.	
	
Nevertheless,	if	there	will	be	any	related	party	transaction	of	the	Company	with	the	individual	who	may	have	the	conflict	of	interest	
or	the	vested	interest	in	the	future,	the	Company	shall	disclose	in	the	Notes	to	Financial	Statements	which	have	been	audited	by	
the	Company’s	Auditor.	



Risk Factors
and Risk Management

ปี	 2552	 นับเป็นปีแรก	 หลังจากการควบรวมกิจการเมื่อวันที่	 20	

มิถุนายน	2551	ที่บริษัทฯ	มีการดำเนินกิจการในรูปของบริษัทใหม่

ครบรอบเต็มปีบัญชี	 และยังเป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาทาง

เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจากในช่วงปลายปี	

2551	ท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก	และมีสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง	

ภายในประเทศหลายครั้ง	 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี	 2552	

ก่อนท่ีจะค่อยๆ	ลดระดับความรุนแรงลงในช่วงคร่ึงหลังของปี	ซ่ึงท้ังหมด	

ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมประกัน

วินาศภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		

	

การดำเนินกิจการของบริษัทฯ	ในปี	2552	จึงต้ังอยูบ่นความระมัดระวัง	

เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน	มากกว่าการรุกออกไปภายนอก	

ท้ังน้ี	ความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทฯ	รวมท้ังปัจจัยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง	

และการบริหารความเส่ียงแต่ละรายการของบริษัทฯ	สามารถ	สรุปได้	

ดังต่อไปนี้	

	

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
	 	 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์	 หมายถึง	ความเส่ียงจากการกำหนด	

	 	 นโยบาย	 กลยุทธ์	 แผนการดำเนินงาน	 และการนำไปปฏิบัติ		

	 	 อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ					

	 	 สภาพแวดล้อมภายนอก	

	

	 	 ปัจจัยความเส่ียงด้านกลยุทธ์ท่ีสำคัญของบริษัทฯ	คือ	การชะลอ	

	 	 ตัวทางเศรษฐกิจ	การหดตัวของการส่งออก	การลดลงของ	

	 	 ระดับความเช่ือม่ันของประชาชน	 การแข่งขันอย่างรุนแรงของ	

	 	 ธุรกิจประกันภัย	ความไม่แน่นอนทางการเมือง	การลดลงของ	

	 	 ความภักดีในแบรนด์ของผูเ้อาประกันภัย	รวมถึงการเปล่ียนแปลง	

	 	 ปรับปรุง	 และเพ่ิมเติม	 กฎระเบียบในการกำกับดแูลธุรกิจของ		

	 	 หน่วยงานกำกับดแูล	 ซ่ึงท้ังหมด	 ส่งผลกระทบต่อการกำหนด		

	 	 นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		

	

	 	 บริษัทฯ	 มีการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 โดยมีสายงาน			

	 	 ยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจเป็นสายงานหลักท่ีรับผิดชอบ	

	 	 โดยตรงเกี่ยวกับการติดตาม	 ค้นคว้า	 วิเคราะห์	 และวิจัย					

	 	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง	 และนำเสนอผล		

	 	 ให้กับผูบ้ริหารระดับสงู	รวมท้ังสายงานและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง	

	 	 เป็นระยะๆ	โดยในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีสำคัญ	จะให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง	

	 	 ท้ังหมดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือ	และเตรียมการต่างๆ	

	 	 อย่างเป็นข้ันตอนและสอดคล้องกัน	เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์	

	 	 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

2009	 was	 the	 first	 year	 after	 the	 amalgamation	 on	 20	 June	
2008	which	the	Company	had	completed	the	operation		as	the	
new	 company	 for	 the	 full	 accounting	 year	 and	 was	 the	 year	
which	 Thailand	 continued	 to	 encounter	 the	 intense	 economic	
and	political	problems	from	the	end	of	2008	which	had	the	global	
economic	 crisis	 and	 several	 political	 violence	 in	 the	 country,	
particularly	in	the	first	half	of	2009	before	the	level	of	intensity	
gradually	decreased	in	the	second	half	of	the	year.		All	of	which,	
directly	and	indirectly,	 impacted	the	Non-Life	Insurance	industry	
unavoidably.	
	
The	 operation	 of	 the	 Company	 in	 2009	 was	 based	 on	 the	
precaution	and	 focusing	on	 the	 internal	efficiency	 improvement	
rather	 than	moving	 forward	 externally.	 	 The	 important	 risks	 of	
the	 Company,	 including	 the	 related	 risk	 factors	 and	 the	 risk	
management	for	each	item	can	be	summarized	as	follows:-	
	
1. StrategicRisk
	 	 Strategic	Risk	means	the	risks	which	may	arise	from	the			
	 	 determination	 of	 the	 policies,	 strategies,	 business	 plan					
	 	 and	 the	 implementation	 improperly	 or	 inconsistently	with			
	 	 the	internal	factors	and	the	external	environment.	
	
	 	 The	 important	 strategic	 risk	 factors	 of	 the	Company	 are				
	 	 the	 economic	 slowdown,	 export	 reduction,	 decrease	 in					
	 	 the	confidence	level	of	the	people,	intense	competition	of	
	 	 the	 insurance	 industry,	 political	 uncertainty,	 decrease	 in				
	 	 the	 brand	 royalty	 of	 the	 Insured,	 including	 the	 change,					
	 	 revision	 and	 additional	 regulations	 in	 supervising	 the									
	 	 insurance	industry	by	the	Authority.		All	of	which	unavoidably	
	 	 impact	 the	policy	and	strategic	determination	 in	business			
	 	 operations.	
	
	 	 The	Company	has	managed	 the	strategic	 risk,	by	having			
	 	 the	Corporate	Strategy	and	Business	Development	Group			
	 	 as	the	main	to	be	directly	responsible	for	the	continuous		
	 	 monitoring,	 study,	 analysis	 and	 research	on	 the	strategic			
	 	 risk	factors,	and	to	present	to	the	top	executives,	including	
	 	 the	related	groups	and	departments	on	the	periodic	basis.		
	 	 For	 the	 important	 decision	will	 be	 participated	 by	 all	 of					
	 	 the	 related	 parties	 to	 cope	 and	 prepare	 various	matters,			
	 	 step	by	step	and	conform	with	each	other,	and	to	catch				
	 	 up	with	the	changing	situation.	
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย
	 	 ความเสี่ยงด้านประกันภัย	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจาก				

	 	 ความผันผวนของความถี่	ความรุนแรง	และเวลาที่เกิดความ	

	 	 เสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการกำหนดอัตรา			

	 	 เบี้ยประกันภัย	 การคำนวณเงินสำรอง	 และการพิจารณารับ			

	 	 ประกันภัย	

									

	 	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านประกันภัยที่สำคัญของบริษัทฯ	 คือ			

	 	 การเปลี่ยนแปลงของระดับความถี่และความรุนแรงของภัยที่						

				 บริษัทฯ	รับโอนความเส่ียง	ท้ังจากภัยธรรมชาติ	ซ่ึงเป็นผลมาก	

	 	 จากการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และจากภัยที่		

	 	 เกิดจากมนุษย์ที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของคุณธรรมและ		

	 	 จริยธรรม		

	

	 	 บริษัทฯ	มีการบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย	ดังนี้	

	 	 -	 ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำหนด			

	 	 	 อัตราเบ้ียประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด	

	 	 	 จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา					

	 	 	 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 ซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงาน	

	 	 	 ท่ีเก่ียวข้องก่อน	โดยคณะกรรมการฯ	จะร่วมกันสอบทาน	

	 	 	 ความเหมาะสมของความคุ้มครอง	 รวมทั้งได้ใช้วิธีการ		

	 	 	 ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับในการกำหนด	

	 	 	 อัตราเบ้ียประกันภัย	 เพ่ือให้แน่ใจว่า	 อัตราเบ้ียประกันภัย	

	 	 	 ที่กำหนดขึ้น	เพียงพอ	เหมาะสม	และสามารถแข่งขันได้	

	 	 	 เมื่อมีการนำไปใช้แล้ว	 จะติดตามผลการดำเนินงานของ		

	 	 	 ผลิตภัณฑ์แต่ละตัว	 เพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุง			

	 	 	 หรือเปล่ียนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตราเบ้ียประกันภัย	

	 	 	 หรือไม่	และอย่างไร	

	

	 	 -	 ในข้ันตอนการพิจารณารับประกันภัย	บริษัทฯ	จะพิจารณา	

	 	 	 อย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงภัยที่รับโอนว่าอยู่ใน				

	 	 	 ระดับที่บริษัทฯ	 รับเสี่ยงได้หรือไม่	 โดยอิงจากคู่มือและ				

	 	 	 อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีกำหนดข้ึน	มีการติดตามและควบคุม		

	 	 	 การกระจายตัวของความเส่ียงให้มีความเหมาะสม	ไม่กระจุก	

	 	 	 ตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์	 และทางขนาดของความเสี่ยง				

	 	 	 สำหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าบริษัทฯ				

	 	 	 จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำพัง	ได้จัดการให้มีการถ่ายโอน	

	 	 	 ความเส่ียงต่อไปยังผูรั้บประกันภัยต่อ	 ผ่านสัญญาประกันภัย	

	 	 	 ต่อท้ังวิธีท่ีเป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี	และวิธีท่ีเป็นการทำ	

	 	 	 เฉพาะราย	 ซึ่งการเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณา		

2. InsuranceRisk
	 	 Insurance	Risk	means	the	risks	which	may	arise	from	the	

	 	 fluctuation	 in	 the	 frequency,	 severity	 and	 timing	 of	 loss				

	 	 which	 may	 be	 deviated	 from	 the	 assumption	 used	 in						

	 	 determining	 the	 premium	 rate,	 reserve	 calculation	 and					

	 	 underwriting.	

	

	 	 The	 important	 insurance	risk	factors	of	 the	Company	are			

	 	 the	change	in	the	level	of	frequency	and	severity	on	the		

	 	 risks	which	the	Company	has	 insured	against,	both	from			

	 	 the	natural	perils,	which	are	the	consequence	of	the	change	

	 	 in	the	environmental	problem,	and	from	the	human	perils,	

	 	 which	 are	 due	 to	 the	 deterioration	 of	moral	 and	 ethical				

	 	 behavior.	

						

	 	 The	Company	has	managed	the	insurance	risk	as	follows:	

	 	 -	 In	the	step	of	product	development	and	premium	rate					

	 	 	 determination	for	every	new	insurance	policy	must	be					

	 	 	 approved	by	the	Product	Development	Committee	which	

	 	 	 consists	of	the	representatives	from	the	related	units	first.	

	 	 	 The	Committee	will	jointly	review	the	suitability	of	the	

	 	 	 cover	along	with	using	the	acceptable	actuarial	methods	

	 	 	 to	determine	the	premium	rate	to	ensure	that	the	premium		

	 	 	 rate	which	has	been	set	is	adequate,	suitable	and	can	be	

	 	 	 competed.		There	will	be	monitoring	of	the	performance	

	 	 	 for	each	product	after	the	implementation	to	see	whether	

	 	 	 there	 should	 be	 any	 improvement	 or	 change	 in	 the				

	 	 	 coverage	agreement	or	the	premium	rate.	

	

	 	 -	 In	the	step	of	underwriting,	the	Company	will	thoroughly	

	 	 	 consider	the	level	of	risks	whether	acceptable	by	the		

	 	 	 Company,	by	refer	to	the	handbook	and	the	premium		

	 	 	 rates	which	have	been	determined,	monitor	and	control	

	 	 	 the	proper	spread	of	risks,	not	aggregate	by	geography		

	 	 	 and	by	the	size	of	risk.		For	the	risks	which	are	higher	

	 	 	 than	the	level	which	the	Company	can	retain,	they	will	

	 	 	 be	 reinsured	 to	 the	 reinsurers,	 through	 annual	 treaty			

	 	 	 reinsurance	contract	and	facultative	reinsurance,	which	

	 	 	 the	 Company	 will	 select	 the	 reinsurers	 by	 consider					

	 	 	 their	financial	strength	as	the	first	priority.		Apart	from		



	 	 	 ที่ความมั่นคงทางการเงินเป็นสำคัญ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

	 	 	 ยังมีการบริหารการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการ					

	 	 	 ประกันภัยประเภทต่างๆ	 อย่างเหมาะสม	 ทั้งในด้านของ			

	 	 	 ผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัยและให้สอดคล้อง	

	 	 	 กับจุดแข็งและความมุ่งหมายของบริษัทฯ	

	

	 	 -	 ในขั้นตอนการตั้งเงินสำรอง	 บริษัทฯ	 คำนวณโดยใช้วิธี			

	 	 	 การทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับ	 และมี		

	 	 	 การรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต		

	 	 	 จากหน่วยงานกำกับดูแล	 บริษัทฯ	 มีการติดตามและ				

	 	 	 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง	รวมทั้งปัจจัยที่	

	 	 	 อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองอย่างสม่ำเสมอ				

	 	 	 เพ่ือให้แน่ใจว่าเงินสำรองท่ีต้ังไว้อยูใ่นระดับท่ีสมเหตุสมผล	

	 	 	 และเพียงพอสำหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ	 มีต่อผู้เอา-			

	 	 	 ประกันภัยในอนาคต	

	

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
	 	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจาก		

	 	 ความล้มเหลว	ความไม่เพียงพอ	หรือความไม่เหมาะสมของ		

	 	 บุคลากร	 กระบวนการปฏิบัติงานภายใน	 ระบบงาน	 หรือ				

	 	 เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก	

	

	 	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัทฯ	 คือ	

	 	 ว ัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ								

	 	 ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีการย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่					

	 	 ความรับผิดชอบ	 รวมทั้งการปรับตัวของช่องทางการขาย		

	 	 จากทั้งสองบริษัทก่อนการควบรวม	

	

	 	 บริษัทฯ	ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ	

	 	 การอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้เริ่มมีการประเมินความเสี่ยงด้าน	

	 	 ปฏิบัติการของฝ่ายงานต่างๆ	 ตั้งแต่ในช่วงกลางปี	 2552				

	 	 จนถึงปัจจุบัน	 ผลจากการประเมินจะนำเสนอต่อกรรมการ		

	 	 ผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ				

	 	 เป็นลำดับ	 ซึ่งหลังจากการประเมินแล้ว	 เจ้าของความเสี่ยง			

	 	 จะร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี ่ยงองค์กรในการกำหนด								

	 	 มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงแต่ละรายการ	 และเมื่อมี		

	 	 การนำไปปฏิบัติแล้ว	 เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรายงาน			

	 	 ความคืบหน้าและผลการดำเนินการให้กับฝ่ายบริหารความเส่ียง	

	 	 องค์กรเป็นระยะๆ	ตามท่ีฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กรกำหนด		

									

	 	 สำหรับความเส่ียงท่ีเป็นความเส่ียงร่วมขององค์กร	จะมีการจัดต้ัง	

	 	 คณะทำงานเฉพาะเรื่องขึ้นมาดำเนินการ	 เช่น	 คณะทำงาน			

	 	 ด้านการพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศ	 ที่จะผสานระบบ	

	 	 สารสนเทศของสองบริษัทก่อนการควบรวมเข้าเป็นระบบ					

	 	 เดียวกัน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและปรับปรุง			

	 	 กระบวนการทำงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนด้วย				

	 	 	 that,	 the	Company	also	manages	the	underwriting	 to		

	 	 	 have	proper	proportion	of	various	types	of	 insurance,		

	 	 	 on	 the	 overall	 underwriting	 performance	 and	 to	 be					

	 	 	 consistent	with	the	strength	and	the	objectives	of	the	

	 	 	 Company.	

	

	 	 -	 In	the	step	of	reserve	calculation,	the	Company	calculates	

	 	 	 by	 using	 the	 acceptable	 actuarial	 methods	 and	 has					

	 	 	 the	Actuaries	who	have	been	certified	by	the	Authority.			

	 	 	 The	Company	has	monitored	and	analyzed	the	change	

	 	 	 in	the	reserve,	including	the	factors	which	may	affect		

	 	 	 the	reserve	regularly	to	ensure	that	the	reserve	which	

	 	 	 has	been	set	is	in	the	reasonable	level	and	adequate			

	 	 	 for	 the	 obligations	 which	 the	 Company	 has	 toward					

	 	 	 the	Insured	in	the	future.	

	

3. OperationalRisk
	 	 Operational	 Risk	means	 the	 risks	which	may	 arise	 from				

	 	 the	failure,	inadequacy	or	insuitability	of	the	staff,	internal		

	 	 process	or	from	the	external	factors.	

						

	 	 The	 important	 strategic	 risk	 factors	 of	 the	Company	 are				

	 	 the	corporate	culture	and	the	structure	of	I.T.	system,	the	

	 	 efficiency	of	the	staff	who	has	been	transferred	or	rotated		

	 	 including	the	adaptation	of	 the	distribution	channels	from		

	 	 both	companies	before	the	amalgamation.	

						

	 	 The	Company	continues	to	give	priority	to	the	Operational	

	 	 Risk	 Management	 by	 having	 the	 Operational	 Risk	 Self					

	 	 Assessment	of	various	departments	since	mid	2009	up	to	

	 	 present.		The	result	of	the	assessment	will	be	presented			

	 	 to	 the	 President	 and	 the	 Company’s	 Risk	 Management				

	 	 Committee,	respectively.		After	the	assessment,	the	Risk			

	 	 Owner	will	jointly	with	the	Risk	Management	Department	

	 	 determine	 the	 response	measures	 for	 each	 risk.	 	When					

	 	 these	measures	have	been	implemented,	the	Risk	Owner	

	 	 must	report	the	progress	and	the	performance	to	the	Risk	

	 	 Management	Department	periodically	as	stipulated	by	the		

	 	 Risk	Management	Department.	

						

	 	 For	the	risks	which	are	common	to	the	organization,	the			

	 	 specific	working	group	will	be	set	up,	for	example,	the	I.T.	

	 	 structure	development	working	group	which	will	integrate		

	 	 the	I.T.	system	of	both	companies	before	the	amalgamation	

	 	 into	one	system.		Apart	from	that,	there	will	be	development	

	 	 and	 work	 procedure	 improvement	 to	 be	 shortened	 and				

	 	 more	efficiency	too.	
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4. ความเสี่ยงด้านตลาด
	 	 ความเสี่ยงด้านตลาด	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการ		

	 	 เปล่ียนแปลงของราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทุน	อัตราดอกเบ้ีย	

	 	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ	ราคาตราสารทุน		

	 	 และราคาสินค้าโภคภัณฑ์	

	

	 	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ	 คือ	 การ		

	 	 เปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก	

	 	 ภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง	 และอัตรา	

	 	 ดอกเบี้ย	

	

	 	 บริษัทฯ	 มีการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดด้วยการกำหนด		

	 	 คู่มือแนวทางบริหารการลงทุน	 (Investment	 Management				

	 	 Guideline:	 IMG)	เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งในคู่มือจะกำหนด	

	 	 กรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี	 โดยระบุขีดจำกัดใน			

	 	 การลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ	 ซึ่งพิจารณากำหนดขึ้น		

	 	 จากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง	 โดยให้			

	 	 เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรง	

	 	 ไว้ตามกฎเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง			

	 	 (Risk-based	Capital	Supervision)	ซึ่งคาดว่าจะเริ่มนำมาใช้ใน	

	 	 ปี	2554	

	

	 	 ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ	ได้มีการติดตามและรายงานผลการลงทุน	

	 	 ต่อผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุนอย่าง		

	 	 ใกล้ชิด	นอกจากน้ี	ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กรยังได้เข้าร่วม	

	 	 ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน	 ด้วยวิธีการ		

	 	 ประเมินและแบบจำลองต่างๆ	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะสามารถรับมือ	

	 	 กับปัจจัยความเสี่ยงด้านลงทุน	ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ	

	 	 สถานการณ์		

	

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	 	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจาก		

	 	 การที่บริษัทฯ	 ไม่สามารถชำระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึง	

	 	 กำหนด	 เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้			

	 	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหา		

	 	 เงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้	

									

	 	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สำคัญของบริษัทฯ	 คือ			

	 	 แนวโน้มของการกำกับดูแลธุรกิจที่เปลี่ยนวิธีการคำนวณเงิน		

	 	 กองทุนด้วยกฎเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง	

	 	 และการเกิดความเสียหายขนาดใหญ่ที่ไม่ได้คาดคิดจาก					

	 	 มหันตภัยท่ีรุนแรง	ซ่ึงอาจจะทำให้บริษัทฯ	ต้องจ่ายค่าสินไหม	

	 	 ทดแทนจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อเร่งบรรเทา			

	 	 ความเดือนร้อนให้กับผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัย		

4. MarketRisk
	 	 Market	Risk	means	 the	 risks	which	may	 arise	 from	 the				

	 	 change	in	the	market	price	of	the	invested	assets,	interest	

	 	 rate,	exchange	rate,	equity	price	and	commodity	price.	

	

	 	 The	important	market	risk	factors	of	the	Company	are	the	

	 	 change	in	the	SET	index	as	the	consequence	of	the	economic	

	 	 condition,	political	uncertainty	and	interest	rate.	

	

	 	 The	Company	has	managed	the	market	risk	by	define	the	

	 	 Handbook	of	 Investment	Management	Guideline	 (IMG)	 in		

	 	 writing.		This	handbook	will	prescribe	the	framework	and				

	 	 the	direction	of	the	investment	annually,	by	specify	the	limit	

	 	 of	investment	in	every	type	and	level,	based	on	the	rate		

	 	 of	return,	the	target	and	the	liquidity,	to	relate	and	match	

	 	 with	 the	 effect	 of	 capital	 required	 per	 the	 Risk-Based							

	 	 Capital	Supervision	which	is	expected	to	be	implemented		

	 	 in	2011.	

	

	 	 The	 Investment	Department	of	 the	Company	has	closely			

	 	 monitored	 and	 reported	 the	 investment	 performance	 to				

	 	 the	 top	 executives	 including	 the	 Investment	 Committee.			

	 	 Apart	 from	 that,	 the	 Risk	Management	 Department	 also				

	 	 participates	in	the	risk	assessment	of	investment,	by	using	

	 	 various	assessment	methodology	and	simulation	to	ensure	

	 	 that	the	Company	can	cope	with	the	investment	risk	factors	

	 	 properly	and	in	time.	

	

5. LiquidityRisk
  Liquidity	Risk	means	the	risks	which	may	arise	from	the			

	 	 Company’s	 inability	 to	 pay	 the	 debt	 or	 obligation	 which				

	 	 becomes	due,	because	of	the	inability	to	convert	the	assets	

	 	 into	cash	or	cannot	obtain	adequate	capital	or	can	obtain		

	 	 the	required	capital	but	at	the	higher	cost	to	be	acceptable.	

	

	 	 The	 important	 liquidity	 risk	 factors	 of	 the	 Company	 are					

	 	 the	trend	of	supervision	which	will	be	changed	to	the	Risk		

	 	 Based	Capital	and	the	 loss	from	unexpected	catastrophic		

	 	 loss	which	may	cause	the	Company	to	pay	a	lot	of	claims			

	 	 within	 the	short	period	 to	alleviate	 the	difficulties	of	 the			

	 	 Insured	who	suffered	the	loss.	



				 บริษัทฯ	 บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการ				

	 	 เปล่ียนแปลงวิธีการคำนวณเงินกองทุน	ด้วยการอาสาเข้าร่วม	

	 	 ในการทดสอบตลาด	(Market	Test)	กับหน่วยงานกำกับดูแล	

	 	 ตั้งแต่การทดสอบครั้งแรกในช่วงกลางปี	 2552	 ทำให้มีความ	

	 	 เข้าใจและสามารถประเมินสถานการณ์เงินกองทุนของบริษัทฯ	

	 	 ตามกฎเกณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งเมื่อทราบผลแล้ว	 ได้มี			

	 	 การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการในส่วนที่จะมีผลให้บริษัทฯ	

	 	 ต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ในปัจจุบัน	 บริษัทฯ			

	 	 มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการดำรงเงินกองทุนตาม			

	 	 กฎเกณฑ์ใหม่แต่อย่างใด		

									

	 	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง		

	 	 ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถ				

	 	 รักษาระดับเงินสดในมือให้อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมตลอดเวลา	

	 	 ทำให้เชื่อมั่นว่า	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่				

	 	 ควบคุมได้	

	

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต
	 	 ความเส่ียงด้านเครดิต	หมายถึง	ความเส่ียงท่ีเกิดจากคูสั่ญญา	

	 	 ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไว้กับบริษัทฯ	 รวมถึงโอกาส	

	 	 ที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ	

									

	 	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญของบริษัทฯ	คือ	ผู้รับ-			

	 	 ประกันภัยต่อไม่สามารถชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ	

	 	 ได้และการที่ช่องทางการขายที่สำคัญของบริษัทฯ	 จะไม่นำ		

	 	 ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทฯ	

									

	 	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจนำไปสู่			

	 	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้	 จึงเพิ่มระดับความเข้มงวดใน	

	 	 การเข้าทำสัญญาทุกชนิด	 โดยเฉพาะกับคู่สัญญารายใหม่ๆ		

	 	 ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความสามารถในการปฏิบัติ	

	 	 ตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ	 ซึ่งในกรณีของบริษัทรับ		

	 	 ประกันภัยต่อ	จะดจูากการได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	

	 	 ไม่ต่ำกว่า	A-	จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก	

	 	 เช่น	S&P,	Moody’s	และ	A.M.	Best’s	เป็นต้น	สำหรับตัวแทน	

	 	 หรือนายหน้าประกันภัย	 จะต้องมีการเซ็นสัญญาและกำหนด	

	 	 การวางเงินประกันตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 กำหนด	 จึงจะได้รับ		

	 	 อนุญาตให้รับเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า	

									

	 	 ส่วนคูสั่ญญาท่ีมีอยูแ่ล้ว	บริษัทฯ	ได้ช้ีแจงและทำความเข้าใจ	

	 	 กับคู่สัญญาถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน	

	 	 ท่ีเข้มงวดข้ึน	 รวมถึงการเพ่ิมมาตรการในการเร่งรัดและติดตาม	

	 	 หนี้สินของบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 	 The	Company	has	managed	the	liquidity	risk	from	the	change	

	 	 in	 the	 capital	 calculation	 methodology,	 by	 volunteer	 to					

	 	 participate	in	the	market	test	with	the	Authority	since	the	

	 	 first	run	in	mid	2009,	which	creates	the	good	understanding	

	 	 and	the	capability	to	assess	the	situation	of	the	Company’s	

	 	 capital	 adequacy	per	 the	new	 regulation.	 	Having	known				

	 	 the	result,	the	Company	has	adjusted	the	methodology	on	

	 	 the	part	which	will	cause	the	Company	to	maintain	higher	

	 	 capital.		This,	in	turn,	causes	the	Company	to	ensure	that		
	 	 there	will	not	be	problem	on	the	required	capital	per	the		
	 	 new	regulation.	
	
	 	 Apart	 from	that,	by	 investing	 in	the	high	 liquidity	assets,			
	 	 together	with	the	efficiency	in	management	and	the	ability			
	 	 to	maintain	proper	level	of	cash	in	hand	all	the	time,	causes	
	 	 the	Company	to	have	confidence	in	the	liquidity	risk	to	be	
	 	 in	the	controllable	level.	
	

6. CreditRisk
	 	 Credit	 Risk	 means	 the	 risk	 which	 may	 arise	 from	 the						
	 	 counterparties	cannot	comply	with	 the	agreed	obligations			
	 	 with	 the	 Company	 including	 the	 opportunity	 which	 the						
	 	 counterparties	may	be	downgraded	on	their	trustworthiness.	
	
	 	 The	important	credit	risk	factors	of	the	Company	are	the		
	 	 reinsurer’s	inability	to	pay	claim	to	the	Company	and	the		
	 	 important	 distribution	 channels	 of	 the	 Company	 do	 not					
	 	 remit	the	premium	to	the	Company.	
	
	 	 The	Company	is	well	aware	that	the	credit	risk	may	lead		
	 	 to	 the	 liquidity	 risk.	 As	 the	 result,	 the	 Company	 has								
	 	 tightened	the	degree	to	enter	into	every	type	of	contracts,		
	 	 particularly	with	the	new	parties	which	must	be	carefully		
	 	 considered	 on	 their	 abilities	 to	 comply	 with	 the	 agreed					
	 	 obligations	with	the	Company.		In	case	of	the	reinsurers,			
	 	 the	Company	will	consider	their	security	rating	to	be	not		
	 	 less	 than	A-	 from	 the	world	 class	 credit	 rating	 agencies				
	 	 such	as	S&P,	Moody’s	and	A.M.	BEST.		For	the	insurance	
	 	 agents	or	brokers,	they	must	sign	the	contract	and	pledge	
	 	 the	 collateral	 per	 the	 criteria	 stipulated	 by	 the	Company				
	 	 before	 they	 will	 be	 authorized	 to	 receive	 the	 premium					
	 	 from	their	customers.	
	
	 	 For	 the	existing	parties,	 the	Company	has	explained	and			
	 	 tried	to	make	them	understand	on	the	need	to	adjust	to			
	 	 the	more	tightening	working	methods	including	the	increase	
	 	 in	the	measures	to	accelerate	and	follow	up	on	the	debts	
	 	 of	the	Company	to	be	more	efficiently.	
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Business
Characteristicsลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ	 ไม่มีการลงทุนในลักษณะบริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วมที่มี
อำนาจในการบริหาร		

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ	ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	โดยจัด	
ประเภทของการรับประกันภัยท่ีมีให้บริการ	ออกเป็น	7	ประเภท	ดังน้ี	
1. การประกันภัยทรัพย์สิน

	 	 -	 การประกันอัคคีภัย	 	 	 	 	
	 	 -	 การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย	
	 	 -	 การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย	(ตะกาฟุล)	
	 	 -	 การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด	
	 	 -	 การประกันภัยสิทธิการเช่า	
	 	 -	 แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน	“ทวีค่า”	
	 	 -	 แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน	“บ้านเมืองไทย”	
	 	 -	 แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน	“Home	Protect”				
	 	 -	 แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ	 SME	
	 	 	 “เมืองไทย	SME	Comprehensive”		
	 	 -	 แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ	 SME	
	 	 	 “เมืองไทย	SME	ยิ้มได้”		
	 	 -	 แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ	 SME	
	 	 	 “Perfect	Business	Functions”		
	 	 -	 การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน		
	 	 -	 การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย	
	
2. ความรับผิดและอื่นๆ

	 	 -	 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน	
	 	 -	 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการ	
	 	 	 ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี	3	สำหรับสถานีบริการ	
	 	 	 น้ำมันเชื้อเพลิง	
	 	 -	 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความ	
	 	 	 บกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	
	 	 	 การตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร	
	 	 -	 การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการขนส่งวัตถุ						
	 	 	 อันตรายทางบก			
	 	 -	 การประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสินค้าของ		
	 	 	 ผู้ผลิต	สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	“Happy	Warranty	Plus”	
	 	 -	 การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	
	 	 -	 การประกันภัยโจรกรรม	
	 	 -	 แผนประกันภัยโจรกรรม	“Asset	Protect”		
	 	 -	 การประกันภัยสำหรับเงิน	
	 	 -	 การประกันภัยร้านค้าทอง	

Muang	 Thai	 Insurance	 Public	 Company	 Limited	 does	 not	 have	
investment	 in	 the	 form	of	 subsidiaries	or	 affiliates	which	have	
the	authority	and	management	status.	
	
CharacteristicsofProductorService
The	Company’s	main	business	 is	 to	 insure	all	 classes	of	Non-
Life	Insurance	which	can	be	classified	into	seven	categories	as	
follows:	
1. PropertyInsurance

		 	 -	 Fire	Insurance	
	 	 -		 Residential	Fire	Insurance	
	 	 -		 Residential	Fire	Insurance	(Takaful)	
	 	 -	 Residential	Fire	“Saving”	Insurance	
	 	 -	 Leasehold	Interest	Insurance	
	 	 -	 Homeowner	“Taweeka”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Homeowner	“Baan	Muang	Thai”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Homeowner	“Home	Protect”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Shopowner	and	SME	“Muang	Thai	SME	Comprehensive”	
	 	 	 Insurance	Plan	
	 	 -	 Shopowner	and	SME	“Muang	Thai	SME	Smile”	Insurance	
	 	 	 Plan	
	 	 -	 Shopowner	 and	 SME	 “Perfect	 Business	 Functions”				
	 	 	 Insurance	Plan	
	 	 -	 Industrial	All	Risks	Insurance	
	 	 -	 Terrorism	Insurance	
	
2. LiabilityandMiscellaneousInsurance

	 	 -	 Public	Liability	Insurance	
	 	 -	 Petrol	Station	Liability	Insurance	
	 	 -	 Building	Inspector’s	Professional	Indemnity	Insurance		
	 	 -	 Liability	Insurance	for	Land	Transportation	of	Hazardous	
	 	 	 Materials		
	 	 -	 Extended	Warranty	Insurance	“Happy	Warranty	Plus”	
	 	 -	 All	Risks	Insurance	
	 	 -	 Burglary	Insurance	
	 	 -	 Burglary	“Asset	Protect”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Money	Insurance	
	 	 -	 Gold	Shop	Insurance	
	 	 -	 Neon	Sign	Insurance	
	 	 -	 Golfer’s	Indemnity	Insurance	“Muang	Thai	Golfer	Care”	
	 	 -	 Workers’	Compensation	Insurance	



	 	 -	 การประกันภัยป้ายโฆษณา	
	 	 -	 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ	“เมืองไทย	Golfer	Care”	
	 	 -	 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน	
	 	 -	 การประกันภัยความซื่อสัตย์	 	
	
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

	 	 -	 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ	
	 	 -	 การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ	
	 	 -	 การประกันภัยตัวเรือ	
	 	 -		 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง	
	
4. วิศวกรรม

	 	 -	 การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง	
	 	 -	 การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาติดตั้ง				
	 	 	 เครื่องจักร	
	 	 -	 การประกันภัยเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง	
	 	 -	 การประกันภัยเครื่องจักร	
	 	 -	 การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	
	 	 -	 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันระเบิด	
	
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

	 	 -	 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(รายเดี่ยว)		
	 	 -	 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(กลุ่ม)			
	 	 -	 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(กลุ่ม)	สำหรับนักเรียน	
	 	 -	 การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง		
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“PA	200”	 	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Accident	Protect	Plus”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 “เมืองไทย	 จ่าย	 1			
	 	 	 คุ้มครอง	2”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	PA	Max”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	PA	Double	
	 	 	 Cheez”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	Smile	PA”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	PA	Plus”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	Your	PA”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“PA	ผู้เยาว์”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Max”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Living”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	More”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Plus”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Care”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Family	Care”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Trip”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Relax”	 	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Life”	 	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Adventure”	 	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Enjoy	Bonus”	 	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Lady	Enjoy”	 	

	 	 -	 Fidelity	Guarantee	Insurance	
	
3. MarineandTransportationInsurance

	 	 -	 Cargo	Insurance	(Sea	&	Air)	
	 	 -	 Inland	Transit	Insurance	
	 	 -	 Hull	Insurance	
	 	 -	 Carrier’s	Liability	Insurance	
	
4. EngineeringInsurance

	 	 -	 Contractor’s	All	Risks	Insurance	
	 	 -	 Erection	All	Risks	Insurance	
	 	 -	 Contractor’s	Plant	and	Machinery	Insurance	
	 	 -	 Machinery	Breakdown	Insurance	
	 	 -	 Electronic	Equipment	Insurance	
	 	 -	 Boiler	and	Pressure	Vessel	Insurance	
	
5. PersonalAccidentandHealthInsurance

		 	 -	 Individual	Personal	Accident	Insurance	
	 	 -	 Group	Personal	Accident	Insurance	
	 	 -	 Group	Personal	Accident	Insurance	for	the	Students	
	 	 -	 Group	Personal	Accident	Insurance	for	the	Boat	Passengers	
	 	 -	 Personal	Accident	“PA	200”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Accident	Protect	Plus”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	 Accident	 “Muang	 Thai	 Pay	 1	 Cover	 2”								
	 	 	 Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Muang	Thai	PA	Max”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	 Accident	 “Muang	 Thai	 PA	 Double	 Cheez”				
	 	 	 Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Muang	Thai	Smile	PA”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Muang	Thai	PA	Plus”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident “Muang	Thai	Your	PA”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“PA	Youth”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Max”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Living”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	More”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Plus”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Care”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Family	Care”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Trip”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Relax”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Life”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Adventure”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Enjoy	Bonus”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Personal	Accident	“Lady	Enjoy”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Group	Personal	Accident	“Happy	Family”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Group	Personal	Accident	“Khoom	Khun”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Group	 Personal	 Accident	 Insurance	 Plan	 for	 the								
	 	 	 Companies	and	Shops	
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	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	กลุ่ม	“Happy	Family”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	กลุ่ม	“คุ้มคุณ”	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 กลุ่ม	 สำหรับบริษัท		
	 	 	 ห้างร้าน	
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	กลุ่ม	สำหรับบริษัท		
	 	 	 ห้างร้าน	(เครดิต)	
	 	 -	 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง	รายเดี่ยว	และกลุ่ม	
	 	 -	 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยว	
	 	 	 และมัคคุเทศก์		
	 	 -	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง	NokSure		
	 	 -	 แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ	“เมืองไทย	Enjoy	Travel”	
	 	 -	 การประกันภัยสุขภาพ	(กลุ่ม)		
	 	 -	 แผนประกันภัยสุขภาพ	เดี่ยว	“Health	Protect”	
	 	 -	 แผนประกันภัยสุขภาพ	เดี่ยว	“เมืองไทย	Health	Smile”	
	 	 -	 แผนประกันภัย	โรคร้ายแรง	“Be	Fit”	 	
	 	 -	 แผนประกันภัย	โรคร้ายแรง	“Lady	Fit”	
	 	 -	 แผนประกันภัย	โรคร้ายแรง	“Guy	Fit”	
	 	 -	 แผนประกันภัยโรคมะเร็ง	“Cancer	Care”	 	 	
	 	 -	 แผนประกันภัยสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม			
	 	 	 “KBANK	KLEAN	LOAN	PROTECTION”	
	 	 -	 แผนประกันภัยสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม			
	 	 	 “KBANK	KLEAN	O/D	PROTECTION”	
	
6. ผลิตภัณฑ์พิเศษ

	 	 -	 การประกันภัยอัญมณีและทองคำ	
	 	 -	 การประกันภัยก่อการร้าย	(สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่)		
	 	 -	 การประกันภัยเครื่องบิน	 	
	 	 -	 การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า	
	 	 -	 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก					
	 	 	 ผลิตภัณฑ์	
	 	 -	 การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่			
	 	 	 บริหารของบริษัท	
	 	 -	 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ		


7. ประกันภัยรถยนต์

	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)	
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)	แบบ	Call	Activate	
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)	(ตะกาฟุล)	
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	1	
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	2	
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	3	
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	 ประเภท	 3	 “TP	 3”			
	 	 	 และ	“TP-Save”	
	 	 -		 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	 ประเภท	 3	 “TP	 3”		
	 	 	 และ	“TP-Save”	(ตะกาฟุล)	
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	5	“เมืองไทย	
	 	 	 5	พลัส”		
	 	 -	 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบ	 Call	 Activate				
	 	 	 ประเภท	3	และ	5	“Car	Protect”	

	 	 -	 Group	 Personal	 Accident	 Insurance	 Plan	 for	 the								
	 	 	 Companies	and	Shops	(Credit)	
	 	 -	 Individual	and	Group	Travel	Accident	Insurance	
	 	 -	 Travel	Accident	Insurance	for	the	Tourist	Business	and	
	 	 	 the	Guides	
	 	 -	 Travel	Accident	“NokSure”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Overseas	Travel	“Muang	Thai	Enjoy	Travel”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Group	Health	Insurance		
	 	 -	 Individual	Health	“Health	Protect”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Individual	Health	“Muang	Thai	Health	Smile”	Insurance	
	 	 	 Plan	
	 	 -	 Critical	Illness	“Be	Fit”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Critical	Illness	“Lady	Fit”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Critical	Illness		“Guy	Fit”	Insurance	Plan	
	 	 -	 Cancer	Insurance	“Cancer	Care”	Plan	
	 	 -	 SME	Loan	Protection	“KBANK	KLEAN	PROTECTION”			
	 	 	 Insurance	Plan	
	 	 -	 SME	Loan	Protection	“KBANK	KLEAN	O/D	PROTECTION”	
	 	 	 Insurance	Plan	
	
6. SpecialProducts

	 	 -	 Jeweller’s	Block	Insurance	
	 	 -	 Terrorism	Insurance	(For	large	business)	
	 	 -	 Aviation	Insurance	
	 	 -	 Trade	Credit	Insurance	
	 	 -	 Products	Liability	Insurance	
	 	 -	 Directors’	and	Officers’	Liability	Insurance	
	 	 -	 Professional	Liability	Insurance	
	
7. MotorInsurance

	 	 -	 Compulsory	Motor	Insurance	
	 	 -	 Compulsory	Motor	Insurance	(Call	Activate	Type)	
		 	 -	 Compulsory	Motor	Insurance	(Takaful)	
	 	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	Type	1	
	 	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	Type	2	
	 	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	Type	3	
	 	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	Type	3	“TP	3”	and	“TP-Save”	
	 	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	Type	3	“TP	3”	and	“TP-Save”	
	 	 	 (Takaful)	
	 	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	Type	5	“Muang	Thai	5	Plus”	
	 	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	(Call	Activate	Type)	Type	3	
	 	 	 &	5	“Car	Protect”	



Shareholding
Structure and Management
โครงสร้างเงินทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 	 -	 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	590	ล้านบาท	เรียกชำระแล้ว	590	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	59		ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	
	 	 -	 บริษัทฯ	ไม่มีหุ้นประเภทอื่น	นอกจากหุ้นสามัญ	
	 	 -	 บริษัทฯ	ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ	เช่น	หุ้นกู้	ตั๋วเงิน	หลักทรัพย์แปลงสภาพ	หรือตราสารหนี้	
	 	 -	 บริษัทฯ	 ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	 หรือการบริหารงาน			
	 	 	 ของบริษัทฯ																												
	
(2) ผู้ถือหุ้น

	 	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับ	ณ	วันที่	11	มีนาคม	2553	
	
 ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

	 	 1.	 	 บริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำกัด	 11,799,999	 20.00	

	 	 2.	 	 FORTIS	INSURANCE	INTERNATIONAL	N.V.	 5,907,193	 10.012	

	 	 3.	 	 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 3,525,840	 5.976	

	 	 4.	 	 บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำกัด	(มหาชน)	 3,197,937	 5.420	

	 	 5.	 	 บริษัท	เมืองไทยโฮลดิ้ง	จำกัด	 3,067,851	 5.200	

	 	 6.	 	 นายไพโรจน์		ล่ำซำ	 1,689,010	 2.863	

	 	 7.	 	 นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ	 1,223,708	 2.074	

	 	 8.	 	 บริษัท	สมิทธิธาดา	จำกัด	 1,070,508	 1.814	

	 	 9.	 	 BNP	Paribas	Securities	Service	Singapore	Branch	 979,400	 1.660	

	 	 10.		 นายบรรยงค์		ล่ำซำ	 925,709	 1.569	

	

	โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการบริษัทฯ	ประกอบด้วย		
คณะกรรมการบริษัท

ดังรายนามต่อไปนี้	
	 	 	 1.	 นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ	 	 	 ประธานกรรมการ	 	 	
	 	 	 2.	 นายยุตติ		ล่ำซำ		 	 	 รองประธานกรรมการ	 	 	 	
	 	 	 3.	 นายภูมิชาย		ล่ำซำ1	 	 	 รองประธานกรรมการ	 	 	 	
	 	 	 4.	 นางกฤตยา		ล่ำซำ	 	 	 กรรมการ		 	 	
	 	 	 5.	 นางนวลพรรณ		ล่ำซำ2	 	 	 กรรมการ		 	
	 	 	 6.	 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ	 	 	 กรรมการ		 	 	
	 	 	 7.	 นายสาระ		ล่ำซำ	 	 	 กรรมการ		 	 	
	 	 	 8.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ	 	 	 กรรมการอิสระ	 	 	 	
	 	 	 9.	 นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล	 	 	 กรรมการอิสระ	 	 	 	
	 	 	 10.	นายบรรยง		พงษ์พานิช	 	 	 กรรมการอิสระ	 	 	 	
	 	 	 11.	นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์	 	 กรรมการ		 	 	
	 	 	 12.	นายอิสระ		วงศ์รุ่ง	 	 	 กรรมการ		 	
	 	 	 13.	นายดามิส		จาโคบุส		ซิงส์ 3	 	 กรรมการ		 	 	
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

CapitalStructure
SecuritiesoftheCompany

	 	 -	 The	Company	has	the	registered	and	paid	up	capital	of	THB	590	Million,	classified	as	59,000,000	ordinary	shares	of	THB	10.-	each.	
	 	 -	 The	Company	does	not	have	any	other	types	of	share	except	the	ordinary	share.	
	 	 -	 The	Company	does	not	have	any	other	securities	which	are	not	the	ordinary	share	such	as	debenture,	bill	of	exchange,				
	 	 	 convertible	securities	or	debt	instruments.	
	 	 -	 The	Company	does	not	have	the	agreement	among	the	major	shareholders	on	the	matters	which	affect	the	issuance	and	
	 	 	 the	proposal	to	sell	securities	or	the	management	of	the	Company.	
	
Shareholders

	 	 Top	ten	major	shareholders	as	at	11	March	2010		
	
 No.NameoftheShareholderNo.ofShares %ofTotalNo.ofshares

	 	 1.	 	 Muang	Thai	Group	Holding	Co.,	Ltd.	 11,799,999	 20.00	

	 	 2.	 	 FORTIS	INSURANCE	INTERNATIONAL	N.V.	 5,907,193	 10.012	

	 	 3.	 	 KASIKORNBANK	Plc.	 3,525,840	 5.976	

	 	 4.	 	 Loxley	Plc.	 3,197,937	 5.420	

	 	 5.	 	 Muang	Thai	Holding	Co.,	Ltd.	 3,067,851	 5.200	

	 	 6.	 	 Mr.	Pairote		Lamsam	 1,689,010	 2.863	

	 	 7.	 	 Mr.	Photipong		Lamsam	 1,223,708	 2.074	

	 	 8.	 	 Smithithada	Co.,	Ltd.	 1,070,508	 1.814	

	 	 9.	 	 BNP	Paribas	Securities	Service	Singapore	Branch	 979,400	 1.660	

	 	 10.		 Mr.	Banyong		Lamsam	 925,709	 1.569	

	
ManagementStructure
The	Company’s	management	structure	consists	of		
BoardofDirectors

As	per	the	following	list:	
	 	 1.	 Mr.	Photipong		Lamsam	 	 	 Chairman	
	 	 2.	 Mr.	Yutti		Lamsam	 	 	 	 Vice	Chairman	
	 	 3.	 Mr.	Poomchai		Lamsam1	 	 	 Vice	Chairman	
	 	 4.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 	 	 Director	
	 	 5.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam2	 	 	 Director	
	 	 6.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 	 	 Director	
	 	 7.	 Mr.	Sara		Lamsam	 	 	 	 Director	
	 	 8.	 Mr.	Olan		Viravan	 	 	 	 Independent	Director	
	 	 9.	 Mr.	Poonpipat		Aungurigul	 	 	 Independent	Director	
	 	 10.	Mr.	Banyong		Pongpanich	 	 	 Independent	Director	
	 	 11.	Mr.	Pakorn		Partanapat	 	 	 Director	
	 	 12.	Mr.	Isara		Wongrung	 	 	 Director	
	 	 13.	Mr.	Damis		Jacobus		Ziengs3	 	 	 Director	



	 	 	 14.	นายแกรี่		ลี		คริสท์	 	 	 กรรมการ		 	
	 	 	 15.	นายเจน		อรัน	เวส	 	 	 กรรมการ		 	
	 	 	 16.	นางปุณฑริกา		ใบเงิน4	 	 	 กรรมการ		
	 	 	 17.	นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย5	 	 	 กรรมการอิสระ	
	 	 	 18.	นายวัชระ		พรรณเชษฐ์ 5	 	 	 กรรมการอิสระ	
	
1  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 

2  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่  

  1 มีนาคม 2553 

3  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 

4  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 

5  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552  

	

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน	และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ	ยกเว้น	นายโอฬาร		วีรวรรณ	นายพลูพิพัฒน์		อังยุรีกุล	นายบรรยง	
พงษ์พานิช	นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์	นายอิสระ		วงศ์รุ่ง		นายชศัูกด์ิ		ดิเรกวัฒนชัย	และนายวัชระ		พรรณเชษฐ์	ไม่มีอำนาจลงลายมือช่ือ	
และยกเว้น	นายแกรี่		ลี		คริสท์	และนายเจน		อรัน		เวส	ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้	
	
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.		 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และมติที่			
	 	 ประชุมผู้ถือหุ้น		
2.		 ควบคุมและดแูลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพ่ือรักษาผลประโยชน์	
	 	 ของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือกรมธรรม์	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	
3.		 ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร	ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับผู้บริหาร		
4.		 กำกับดูแลการลงทุน	การขยายกิจการ	การจัดหา	ขาย	หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ	
5.		 ร่วมประชุมคณะกรรมการ	 แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งคัดเลือก	 และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็น		
	 	 กรรมการบริษัทฯ	โดยผู้ถือหุ้น	
6.		 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง		
7.		 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย			
8.		 มีอำนาจกระทำการใดๆ	ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	และบทบัญญัติของกฎหมาย	
	 	
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ	จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น	โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะให้คำเสนอแนะ	
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีกฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	พระราชบัญญัติ	
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ังให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	โดยข้อบังคับของบริษัทฯ	
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนี้	
1.		 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	
2.		 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ั่งหมดตามข้อ	1.	เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียง	
	 	 ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	
3.		 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามลำดับลงมา	เป็นผูไ้ด้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง	
	 	 ในคร้ังน้ัน	ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี	หรือจะพึงเลือกต้ัง	
	 	 ในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง	
	 	 	
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	และกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	
	
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ			
1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		
	 	 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย	
2.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	พนักงาน	ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ	หรือผูมี้อำนาจควบคุมของบริษัทฯ	
	 	 บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่		
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	 	 14.	Mr.	Gary		Lee		Crist												 	 Director	
	 	 15.	Mr.	Jan		Arend		Wes	 	 	 Director	
	 	 16.	Mrs.	Puntrika		Baingern4	 	 	 Director	
	 	 17.	Mr.	Chusak		Direkwattanachai5		 	 Independent	Director	
	 	 18.	Mr.	Vachara		Phanchet5	 	 	 Independent	Director	
	
1  Resigned from the Director on February 19, 2010. 

2  Resigned from the Director and the President on February 11, 2009 and appointed as a Director and the President on March 1, 2010 

3  Resigned from the Director on October 29, 2009. 

4  Appointed as a Director on February 25, 2009 and resigned from the Director on October 29, 2009. 

5  Appointed as an Independent Director on October 29, 2009. 

	
AuthorizedSignerstoBindtheCompany
Any	 two	directors	 jointly	 sign	and	affix	 the	Company’s	seal	except	Mr.	Olan	 	Viravan,	Mr.	Poonpipat	 	Aungurigul,	Mr.	Banyong		
Pongpanich,	Mr.	 Pakorn	 	 Partanapat,	Mr.	 Isara	 	Wongrung,	Mr.	 Chusak	 	 Direkwattanachai	 and	Mr.	 Vachara	 	 Phanchet	 are	 not	
authorized	to	sign	and	except	Mr.	Gary		Lee		Crist	and	Mr.	Jan		Arend		Wes	who	cannot	jointly	sign.	
	
ScopeofAuthorityoftheBoardofDirectors
1.		 To	 determine	 the	 policies	 and	 the	 directions	 of	 the	 Company’s	 operations	 in	 compliance	 with	 the	 laws,	 the	 Company’s								
	 	 objectives	and	regulations	and	the	resolutions	from	the	Shareholders’	Meeting;	
2.		 To	control	and	monitor	the	management	to	operate	as	per	the	stipulated	policies	effectively	and	efficiently	in	order	to	protect		
	 	 the	benefits	of	the	Company,	the	shareholders,	the	policyholders	and	other	stakeholders;	
3.		 To	coordinate	between	the	shareholders	and	the	management	to	avoid	the	conflict	of	 interests	between	the	Company	and				
	 	 the	management;	
4.		 To	supervise	the	investment,	business	expansion,	procurement,	sales	or	asset	transfer	that	significantly	affects	the	Company;	
5.		 To	attend	the	Board	of	Directors’	meeting,	to	appoint	and	dispose	the	Executive	Officer(s),	including	screen	and	propose	qualified		
	 	 person(s)	to	be	considered	and	appointed	as	the	Company’s	Director(s)	by	the	shareholders;	
6.		 To	propose	an	auditor	for	consideration	and	appointment	by	the	shareholders;	
7.		 To	disclose	the	accurate	information	and	in	compliance	to	the	regulations	stipulated	by	laws;	
8.		 To	have	the	authorities	to	act	as	prescribed	in	the	Memorandum	of	Association,	rules	and	regulations	required	by	laws.	
	
RecruitingofDirectorsandExecutiveOfficers
The	 appointment	 of	 the	 Company’s	 Directors	 must	 obtain	 the	 approval	 from	 the	 Shareholders’	 Meeting.	 The	 Recruiting	 and	
Remuneration	Committee	will	provide	recommendations	for	the	Board	of	Directors	to	select	the	qualified	person(s)	and	to	propose	
to	the	Shareholders’	Meeting	to	be	voted	as	the	Director(s)	per	the	Public	Limited	Companies	Act	and	the	Securities	and	Exchange	
Act.	 The	 Company’s	 regulations	 have	 stipulated	 the	 criteria	 and	 the	 method	 to	 vote	 the	 Director(s)	 through	 the	 Shareholders’	
Meeting	as	follows:	
1.		 Each	shareholder	has	one	vote	per	share;	
2.		 Each	shareholder	can	cast	all	of	his/her	votes	in	1.	for	any	person	or	any	group	but	cannot	split	his/her	votes	to	any	person			
	 	 or	any	group;	
3.		 The	majority	vote	is	applied	for	the	Director’s	election.	The	persons	who	adopt	the	majority	votes	and	the	respective	votes				
	 	 will	be	elected	as	the	Director(s)	in	case	of	several	positions,	but	not	exceeding	the	number	of	positions	to	be	elected	at	that	
	 	 time.	In	case	that	the	persons	who	have	been	elected	in	the	respective	votes	have	the	number	of	votes	more	than	the	available	
	 	 position	in	the	election,	the	Chairman	has	the	right	to	cast	his/her	deciding	vote	in	order	to	obtain	a	resolution.	
	
For	 the	 position	 of	 the	Company’s	 Executive	Officer(s),	 the	Recruiting	 and	Remuneration	Committee	will	 select	 and	 screen	 the	
qualified	person(s)	for	such	position(s)	to	be	proposed	to	the	Board	of	Directors.	
	
QualificationoftheIndependentDirectors
1.		 Hold	not	more	than	1%	of	the	total	no.	of	voting	shares	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiary	companies,	the	joint	
	 	 ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	by	counting	the	shareholding				
	 	 of	the	related	parties	of	each	Independent	Director	too.	
2.		 Do	not	be	or	have	never	been	the	Director	who	participates	in	the	management,	employee,	staff,	advisor	who	receives	the	salary			
	 	 or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures	or	the	subsidiary	



	 	 จะได้พ้นจากกการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน	ท้ังน้ี	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว	
	 	 ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรือผูมี้อำนาจควบคุมของบริษัทฯ	
3.		 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	 คู่สมรส	 พี่น้อง					
	 	 และบุตร	รวมทั้งคู่	สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำนาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	
	 	 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย		
4.		 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรือผูมี้อำนาจควบคุมของบริษัทฯ	
	 	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอำนาจ			
	 	 ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำนาจควบคุม				
	 	 ของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน	
	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า	
	 	 อสังหาริมทรัพย์	รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กูยื้ม	ค้ำประกัน	
	 	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลบริษัทฯ	 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ			
	 	 ต่ออีกฝ่ายหน่ึง	 ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	หรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป	แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	
	 	 ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด			
	 	 ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น		
	 	 ในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	
5.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ		
	 	 และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย	ผูมี้อำนาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี	ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
	 	 บริษัทร่วม	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรือผูมี้อำนาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	
	 	 สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานต่อสำนักงาน	
6.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	ซ่ึงได้รับค่าบริการ	
	 	 เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ					
	 	 และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย	ผูมี้อำนาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว	
	 	 มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน	
7.		 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง				
	 	 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
8.		 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย			
	 	 ในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	พนักงาน	ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง	
	 	 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่นัยกับ		
	 	 กิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	
9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ		

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการดำรงตำแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้	
1.		 นายโอฬาร		วีรวรรณ*	 	 	 	 ประธาน	 	 		
2.		 นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล		 	 	 กรรมการ	เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	 	
3.		 นายบรรยง		พงษ์พานิช		 	 	 กรรมการ	เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	 	 	
	
โดยมี	นายไพรวัลย์			ทับแป้น	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	ทำหน้าที่เลขานุการ	
	
* ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
	
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.		 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	
2.		 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ที่เหมาะสมและ							
	 	 มีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	
	 	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	
3.		 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมาย				
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯฯ	
4.		 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และเสนอค่าตอบแทนของ			
	 	 บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
5.		 พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ	
	 	 ตลาดหลักทรัพย์	
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	 	 in	the	same	order,	except	that	he/she	passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the		
	 	 application	to	the	Office.		Such	prohibition	does	not	include	the	case	where	the	Independent	Director	was	the	civil	servant	or	
	 	 the	advisor	of	the	government	agency	which	is	the	major	shareholder	or	the	person	with	the	control	authority	of	the	Company.	
3.		 Do	not	be	 the	person	who	has	blood	 relation	or	by	 legal	 registration	as	 the	parents,	 the	spouse,	brother	 and	sister,	 and							
	 	 children,	including	the	spouse	of	the	children	of	the	Executive,	the	major	shareholder,	the	person	who	has	the	control	authority	
	 	 or	the	person	who	will	be	proposed	to	be	the	Executive	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	or	the			
	 	 subsidiaries.	
4.		 Do	not	have	or	never	have	the	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	
	 	 the	major	 shareholders	 or	 the	 person	who	 has	 the	 control	 authority	 of	 the	 Company	 in	 the	manner	 which	may	 be	 the									
	 	 obstruction	for	using	own	independent	judgment,	including	do	not	be	or	have	never	been	the	strategic	shareholder	or	the	person	
	 	 who	has	the	control	authority	of	the	person	who	has	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	
	 	 the	joint	ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	except	that	he/she				
	 	 passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.	
	 	 The	business	relationship	in	the	previous	interval	includes	the	making	of	the	normal	trade	transaction	to	carry	out	the	business	
	 	 for	leasing	or	renting	the	real	estate,	the	item	related	to	properties	or	services	or	to	provide	or	receive	financial	assistance					
	 	 through	borrowing	or	lending,	guarantee,	pledging	the	asset	as	collateral,	including	other	behavior	in	the	same	manner,	which			
	 	 results	 in	the	Company	or	the	party	to	the	contract	to	have	the	debt	burden	to	pay	to	another	party	from	3%	of	the	net							
	 	 tangible	assets	of	the	Company	or	from	Twenty	Million	Bahts	upward,	whichever	will	be	lesser.	The	calculation	of	such	debt		
	 	 burden	will	be	adapted	per	the	calculation	method	for	the	value	of	the	related	transaction	items	per	the	announcement	of	the	
	 	 Capital	Market	Commission	concerning	the	criteria	in	making	the	related	transaction	item.	However,	the	consideration	for	such	
	 	 debt	burden	will	 include	the	debt	burden	which	 incur	during	the	year	before	 the	date	which	has	the	business	relationship						
	 	 with	the	same	person.	
5.		 Do	not	be	or	have	never	been	the	Auditor	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	major	
	 	 shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	and	do	not	be	the	strategic	shareholder	or	the	person	
	 	 who	has	the	control	authority	of	the	person	who	has	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,		
	 	 the	joint	ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	belong	to,	except	that	
	 	 he/she	passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.	
6.		 Do	not	be	or	have	never	been	the	person	who	provides	any	professional	service	which	includes	the	service	to	be	the	legal				
	 	 advisor	or	the	financial	advisor	who	received	the	service	fee	more	than	Two	Million	Bahts	per	year	from	the	Company,	the				
	 	 parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of				
	 	 the	Company,	and	do	not	be	 the	strategic	shareholder	or	 the	person	who	has	 the	control	authority	or	 the	partner	of	 that						
	 	 professional	service	provider,	except	that	he/she	passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to				
	 	 submit	the	application	to	the	Office.	
7.		 Do	not	be	the	Director	who	has	been	appointed	as	the	nominee	of	the	Director	of	the	Company,	the	major	shareholder	or				
	 	 the	shareholder	who	is	related	to	the	major	shareholder.	
8.		 Do	not	operate	the	same	business	and	has	significant	competition	to	the	business	of	the	Company	or	the	subsidiaries	or	do		
	 	 not	be	the	strategic	partner	in	the	Partnerships,	or	be	the	director	who	participates	in	the	management,	employee,	staff,	advisor	
	 	 who	receives	the	salary	or	has	the	shareholding	more	than	1%	of	total	no.	of	voting	shares	of	other	companies	which	operate		
	 	 the	business	which	has	the	same	liquidity	and	has	significant	competition	with	the	business	of	the	Company	or	the	subsidiaries.	
9.		 Do	not	have	any	other	characteristics	which	are	unable	to	provide	independent	opinion	concerning	the	operations	of	the	Company.	
	
AuditCommittee
Has	the	period	in	office	of	3	years	as	per	the	following	list	
1.		 Mr.	Olan		Viravan*	 Chairman	
2.		 Mr.	Poonpipat		Aungurigul	 	Member	who	is	the	knowledgeable	person	in	auditing	the	Financial	Statements	
3.		 Mr.	Banyong		Pongpanich	 	Member	who	is	the	knowledgeable	person	in	auditing	the	Financial	Statements	
	
By	having	Mr.	Priwan		Thuppan,	First	Vice	President,	Internal	Audit	Office,	as	the	Secretary.	
	
* Resigned from the Chairman of the Audit Committee on February 8, 2010  
	
ScopeofAuthoritiesandResponsibilities
1.		 To	review	the	Company’s	financial	reporting	process	to	ensure	that	it	is	accurate	and	adequate;	
2.		 To	review	the	Company’s	internal	control	system	and	the	internal	audit	system	to	ensure	that	they	are	suitable	and	efficient,		
	 	 to	determine	the	independence	of	the	internal	audit	unit,	as	well	as	to	approve	the	appointment,	transfer	and	dismiss	the	Head		
	 	 of	Internal	Audit	unit	or	any	other	units	in	charge	of	the	Internal	Audit;	
3.		 To	review	the	Company’s	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	and	the	laws	relating			
	 	 to	the	Company’s	business;	
4.		 To	consider,	select	and	nominate	an	independent	person	to	be	the	Company’s	auditor,	and	to	propose	such	person’s	remuneration,			
	 	 as	well	as	to	attend	a	non-management	meeting	with	the	auditor	at	least	once	a	year;	
5.		 To	review	the	connected	transactions	or	the	transactions	which	may	lead	to	the	conflict	of	interests,	to	ensure	the	compliance		
	 	 to	the	laws	and	the	Exchange’s	regulations;	



6.		 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ	ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน	
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้	
	 	 6.1		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	
	 	 6.2		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	
	 	 6.3		 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์		
	 	 	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 	 6.4		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี	
	 	 6.5		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 	 6.6		 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน	
	 	 6.7		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ	(Charter)	
	 	 6.8		 รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	
	 	 	 	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
7.		 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	
8.		 ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ	อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงิน	และความม่ันคงของบริษัทฯ	ตามข้อเสนอแนะ	
	 	 ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
9.		 รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และผูถื้อหุ้นในทุกเร่ืองท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือ	ไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นท่ีน่าพอใจ	
10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีวาระการดำรงตำแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้	
1.		 นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล	 	 	 ประธาน	 	
2.		 นายโอฬาร		วีรวรรณ	 	 	 	 กรรมการ		
3.		 นายบรรยง		พงษ์พานิช		 	 	 กรรมการ		
	
โดยมี	นางจิตกานต์		จันทรวิโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานทรัพยากรบุคคล	ทำหน้าที่เลขานุการ		
	
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.		 กำหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหากรรมการ	และผูบ้ริหารระดับสงู	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ	
2.		 คัดเลือก	และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ	ดังต่อไปนี้	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 	 2.1		 กรรมการของบริษัทฯ	
	 	 2.2		 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ท่ีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 	 2.3		 ผู้บริหารระดับสูง	
3.		 กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน	รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร	
	 	 ระดับสูง	 โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	 โปร่งใส	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา	 และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับ			
	 	 ดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม	
4.		 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี	โดยจะต้องคำนึงถึง	
	 	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว			
	 	 ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย	
5.		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	
	
คณะอำนวยการบริหาร

ดังรายนามต่อไปนี้	
1.		 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ	 	 	 	 ประธาน	
2.		 นางกฤตยา		ล่ำซำ	 	 	 	 กรรมการ	
3.		 นางนวลพรรณ		ล่ำซำ*	 	 	 	 กรรมการ	
4.		 นายสาระ		ล่ำซำ	 	 	 	 กรรมการ	
5.		 นายแกรี่		ลี		คริสท์	 	 	 	 กรรมการ	
6.		 นายริชาร์ด		เฟร์เร่	 	 	 	 กรรมการ	
7.		 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์**		 	 	 กรรมการ	
8.		 นางปุณฑริกา		ใบเงิน**		 	 	 กรรมการและเลขานุการ	
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6.		 To	prepare	and	disclose	the	report	of	the	Audit	Committee	in	the	Company’s	annual	report.	Such	report	must	be	signed	by			
	 	 the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	consist	of	at	least	the	following	information:	
	 	 (a)	 an	opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	creditability	of	the	Company’s	financial	report,	
	 	 (b)	 an	opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	system,	
	 	 (c)	 an	opinion	on	the	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	or	the	laws	relating	to	the			
	 	 	 Company’s	business,	
	 	 (d)	 an	opinion	on	the	suitability	of	the	auditor,	
	 	 (e)	 an	opinion	on	the	transactions	which	may	lead	to	the	conflict	of	interests,	
	 	 (f)	 the	number	of	the	Audit	Committee	meeting,	and	the	attendance	of	such	meeting	by	each	committee	member,	
	 	 (g)	 the	opinion	or	overall	comment	received	by	the	Audit	Committee	from	its	performance	of	duties	in	accordance	with	the			
	 	 	 charter,	and	
	 	 (h)	 other	transactions	which,	according	to	the	Audit	Committee’s	opinion,	should	be	known	to	the	shareholders	and	the	general	
	 	 	 investors,	within	the	scope	of	authorities	and	responsibilities	assigned	by	the	Board	of	Directors;	
	
7.		 To	report	on	the	Audit	Committee’s	operations	to	the	Board	of	Directors	periodically	at	least	twice	a	year;	
8.		 To	review	any	investment	or	transaction	which	may	be	detrimental	to	the	Company’s	financial	status	and	stability,	according			
	 	 to	the	recommendations	of	the	Company’s	auditor;	
9.		 To	immediately	report	to	the	Board	of	Directors	and	the	Shareholders	in	every	matter	which	cannot	be	solved	or	have	not					
	 	 been	solved	satisfactorily;		
10.	 To	perform	any	other	act	assigned	by	the	Board	of	Directors	with	the	approval	of	the	Audit	Committee.	
	
RecruitingandRemunerationCommittee
Has	the	period	in	office	of	3	years	as	per	the	following	list	
1.		 Mr.	Poonpipat		Aungurigul	 	 	 Chairman	
2.		 Mr.	Olan		Viravan	 	 	 	 Member	
3.		 Mr.	Banyong		Pongpanich	 	 	 Member	
	
By	having	Mrs.	Jittakarn		Chandraviroj,	Senior	Executive	Vice	President,	Human	Resource	Group,	as	the	Secretary.	
	
ScopeofAuthoritiesandResponsibilities
(1)		 To	set	up	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	policies,	criteria,	and	procedures	to	recruit	the	Directors			
	 	 and	the	Executive	Officers;	
(2)		 To	select,	nominate	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	qualified	persons	to	hold	the	following	positions:	
	 	 2.1		 the	Company’s	Directors,	
	 	 2.2		 the	members	of	various	committees	with	the	authorities,	duties	and	responsibilities	directly	assigned	by	the	Board	of						
	 	 	 	 Directors,	and	
	 	 2.3		 the	Executive	Officers;	
(3)		 To	set	up	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	policies	for	remuneration	payment	and	other	benefits,				
	 	 including	 the	amounts	 thereof,	which	will	 be	offered	 to	 the	Directors	 and	 the	Executive	Officers,	 based	on	 the	clear	 and							
	 	 transparent	criteria,	and	to	submit	such	policies	to	the	related	regulatory	authority	upon	request;	
(4)		 To	determine	the	guidelines	to	evaluate	the	performance	of	the	Directors	and	the	Executive	Officers	for	the	purpose	of	an				
	 	 annual	 review	and	adjustment	of	 their	 remuneration,	by	 taking	 into	account	of	 their	duties,	 responsibilities	and	 the	 related						
	 	 risks,	and	the	importance	of	the	long-term	incremental	value	to	the	Shareholders’	Equity	accompany	the	assessment	too;	
(5)		 To	perform	any	other	act	assigned	by	the	Board	of	Directors.	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
ExecutiveCommittee
as	per	the	following	list		
1.		 Mrs.	Sujitpan		Lamsam		 	 	 Chairman	
2.		 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 	 	 	 Member	
3.		 Mrs.	Nualphan		Lamsam*	 	 	 Member	
4.		 Mr.	Sara		Lamsam	 	 	 	 Member	
5.		 Mr.	Gary		Lee		Crist		 	 	 	 Member	
6.		 Mr.	Richard		Ferre	 	 	 	 Member	
7.		 Ms.	Chupun		Gowanit**	 	 	 Member	
8.		 Mrs.	Puntrika		Baingern**	 	 	 Member	&	Secretary	

,	



*	 	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2552 และได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
	 	 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 
**  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอำนวยการบริหารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552  

	
บทบาทและหน้าที่ของคณะอำนวยการบริหาร

1.		 ประสานงานร่วมกับคณะผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทฯ	และการปฏิบัติของคณะผูบ้ริหาร	
	 	 ตามแผนงานและงบประมาณ	
2.		 พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ	
	 	 บริษัทฯ	พิจารณาเห็นสมควร	
3.		 พิจารณาให้การอนุมัติ	และ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติที่มีการนำเสนอโดยผู้บริหาร	
4.		 พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่อยู่เหนือจากประเด็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและ/หรือนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจ	
	 	 และงบประมาณซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน	ผลประกอบการ	หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ	
	
คณะกรรมการลงทุน

มีวาระการดำรงตำแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้	
1.		 นางกฤตยา		ล่ำซำ	 	 	 	 ประธาน	
2.		 นางนวลพรรณ		ล่ำซำ*	 	 	 	 กรรมการ	
3.		 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ	 	 	 	 กรรมการ	
4.		 นายเจฟฟรีย์		ทาน	 	 	 	 กรรมการ	
5.		 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 	 	 	 กรรมการ	
	
โดยมี	นายวุฒิศักดิ์		อุดมพรผดุง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน	ทำหน้าที่เลขานุการ	
		
*	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2552 และได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
	 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 

		
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

1.		 วางกลยุทธ์และยุทธวิธีการลงทุนทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ	ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้	และสอดคล้องกับ		
	 	 แนวทางการบริหารการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
2.		 เสนอนโยบายและยุทธวิธีทางการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ปีละหน่ึงคร้ัง	และทบทวนนโยบายเหล่าน้ีเป็นรายไตรมาส	ตามข้อเสนอ	
	 	 โดยผู้บริหารฝ่ายลงทุนและคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
3.		 ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย			
	 	 (คปภ.)	และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	และตัดสินใจใช้มาตรการท่ีเหมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ีระดับสงูทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามีการละเมิด	
	 	 เกิดขึ้น	ในกรณีที่พบว่าไม่สามารถจะแก้ไขผลจากการละเมิดนั้นได้	ให้ประสานงานกับนายทะเบียนประกันภัยเพื่อหารือถึงแนวทาง		
	 	 ในการพิจารณาจัดการกับสถานการณ์นั้น	
4.		 ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางบริหารการลงทุน	 (Investment	Management	 Guidelines)	 และตัดสินใจใช้มาตรการที่เหมาะสมโดย			
	 	 เจ้าหน้าที่ระดับสูงทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น	หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมิดได้	ให้พิจารณาดำเนิน	 	
	 	 การโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ	
5.		 ดำเนินการจัดการ	 ประสานงานกับ	 สถาบันทางการเงิน	 ผู้จัดการกองทุนภายนอก	 ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า	 และ			
	 	 ธนาคารของบริษัทฯ	ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว	
6.		 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง	 เกี่ยวกับการทบทวนแนวการบริหารการลงทุนก่อนที่จะ		
	 	 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
7.		 ตรวจสอบให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายใน	และระบบในการบ่งชี้		ประเมิน	ติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากการ	
	 	 ลงทุนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	เพื่อดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้การอนุมัติ	
8.		 ตรวจสอบว่ามีระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีรายงานท่ีให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างถกูต้อง	
	 	 ในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน	
9.		 ตรวจสอบว่ามีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน	
10.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดซึ่งอาจจะได้รับมอบหมายโดยคณะอำนวยการบริหารเป็นครั้งคราว	
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*  Resigned from the Director and the President on February 11, 2009 and Appointed as the Director and the President on 1 March, 2010 
**  Appointed as a Member of the Executive Committee on February 25, 2009. 

	
ScopeofAuthoritiesandResponsibilities

(1)		 To	coordinate	with	the	Management	on	all	aspects	of	the	day-to-day	operations	of	the	Company	and	on	the	implementation			
	 	 of	the	business	plan	and	budget	by	the	Management;	
(2)		 To	consider	and	decide	on		certain	issues	assigned	by	the	Board	of	Directors	which	shall	be	subject	to	annual	review	and	revision	
	 	 as	the	Board	of	Directors	shall	see	fit;	
(3)		 To	consider	and	approve	and/or	endorse	various	issues	in	the	ordinary	course	of	business	that	are	referred	to	it	by	the	Management;	
(4)		 To	consider	all	other	 issues	not	 in	 the	ordinary	course	of	business	and/or	beyond	the	scope	of	 the	pre-approved	business						
	 	 plan	and	budget	which	will	significantly	affect	the	financial	status,	profitability,	or	reputation	of	the	Company.	
	
InvestmentCommittee

Has	the	period	in	office	of	3	years	as	per	the	following	list	
1.		 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 	 	 	 Chairman	
2.		 Mrs.	Nualphan		Lamsam*	 	 	 Member	
3.		 Mrs.	Sujitpan		Lamsam		 	 	 Member	
4.		 Mr.		Jeffrey		Tan	 	 	 	 Member	
5.		 Mrs.	Puntrika		Baingern		 	 	 Member	
	
By	having	Mr.	Wuttisak		Udompornpadung,	Vice	President,	Investment	Department,	as	the	Secretary.	
	
* Resigned from the Director and the President on February 11, 2009 and Appointed as the Director and the President on 1 March, 2010 

	
ScopeofAuthoritiesandResponsibilities

1.		 To	set	the	Overall	Strategies	and	Tactics	which	are	consistent	with	any	laws	or	regulations	which	can	be	adapted	and	consistent			
	 	 with	the	Investment	Management	Guidelines	of	the	Company	approved	by	the	Board	of	Directors	as	proposed	by	the	Risk				
	 	 Management	Committee;	
2.		 To	propose	the	Investment	Policies	and	Tactics	to	the	Board	of	Directors	once	a	year	and	to	review	these	policies	on	the	quarterly	
	 	 basis	per	the	proposal	of	the	Head	of	Investment	Department	and	the	recommendation	of	the	Risk	Management	Committee;	
3.		 To	follow	up	the	compliance	to	the	regulations	concerning	the	investment	per	the	announcement	of	the	Office	of	Insurance			
	 	 Commission	(OIC)	and	the	related	units	and	decide	to	use	the	appropriate	measure(s)	by	the	top	investment	officer	if	discover			
	 	 any	violation.	In	case	that	cannot	correct	the	result	of	such	violation,	to	coordinate	with	the	Insurance	Commissioner	to	discuss	
	 	 the	guideline	to	handle	such	situation;	
4.		 To	follow	up	the	compliance	to	the	Investment	Management	Guidelines	and	to	decide	to	use	the	appropriate	measure(s)	by			
	 	 the	 top	 investment	officer	 if	discover	any	violation.	 In	case	 that	cannot	correct	 the	 result	of	such	violation,	 to	consider	 to						
	 	 proceed	by	consider	the	maximum	benefits	of	all	related	departments	as	the	main;	
5.		 To	proceed	on	the	management	and	coordinate	with	the	financial	institutions,	external	fund	manager,	the	responsible	custodian	
	 	 and	the	banks	of	the	Company	which	have	been	approved;	
6.		 To	provide	recommendation	to	the	Risk	Management	Committee	at	least	once	a	year	concerning	the	revision	of	the	Investment	
	 	 Management	Guidelines	before	propose	to	the	Board	of	Directors;	
7.		 To	audit	to	have	the	sufficient	and	effective	process	of	operations,	internal	control	and	the	system	of	identification,	assessment,	
	 	 follow	up	and	controlling	risks	from	investment	in	order	to	proceed	per	policies	and	standard	which	the	Board	of	Directors					
	 	 has	approved;	
8.		 To	audit	for	the	effective	I.T.	system	for	the	management	to	ensure	that	there	are	reports	which	are	useful	information,	accurate	
	 	 in	the	proper	timing	concerning	investment	activities	and	has	the	reporting	process	which	has	the	contents	cover	every	aspect;	
9.		 To	audit	to	have	the	clear	determination	for	authorities	and	responsibilities	in	the	investment	management;	
10.	 To	perform	any	other	acts	which	may	be	assigned	by	the	Executive	Committee	from	time	to	time.	 	 	 	



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

มีวาระการดำรงตำแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้	
1.		 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ	 	 	 	 ประธาน	
2.		 นางกฤตยา		ล่ำซำ	 	 	 	 กรรมการ		
3.		 นางนวลพรรณ		ล่ำซำ*	 	 	 	 กรรมการ	
4.		 นายบรรยง		พงษ์พานิช**	 	 	 กรรมการ	
5.		 นายแกรี่		ลี		คริสท์	 	 	 	 กรรมการ	
6.		 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 	 	 	 กรรมการ	
7.		 นายคิม		ชี		ยิป	 	 	 	 กรรมการ	
8.		 นายเจฟฟรีย์		ทาน	 	 	 	 กรรมการ	
9.		 ดร.	สุธี		โมกขะเวส	 	 	 	 กรรมการ		
10.	 นายฮานส์		เจ	เจ		เดอ	คายเปอร์***	 	 กรรมการ		
	
โดยมี	นางนิธิพร		ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	ทำหน้าที่เลขานุการ	
	
*	 	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ         

	 	 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 

**  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552  

*** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง แทนนายบรรยง  พงษ์พานิช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 

	

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.		 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	
2.		 ทบทวนและแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง		นโยบาย	และ	ความเสี่ยงที่ทนได้	(Risk	Tolerance)		
	 	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ	
3.		 กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	 ซึ่งต้องครอบคลุมถึง				
	 	 ความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 ที่สำคัญ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง							
	 	 ความเสี่ยงจากตลาด	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	ความเสี่ยงจากการลงทุน	และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ	
4.		 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อการบ่งชี้	การประเมิน	การติดตาม	และการควบคุม	
	 	 ความเสี่ยง	และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่เห็นว่าจำเป็น	
5.		 ตรวจสอบว่ามีความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน	ทรัพยากร	ระบบ	และเอกสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	
6.		 ทบทวนรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและองค์ประกอบของความเสี่ยงประเภทต่างๆ	เป็นระยะๆ	ความเพียงพอของเงินทุน		ส่วนผสม	
	 	 ของสินทรัพย์เสี่ยง	และกิจกรรมของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
7.		 ดูแลให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นระยะๆ	เกี่ยวกับสถานะการดำรงเงินกองทุนของบริษัทฯ	ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะ	
	 	 เป็นในอนาคต	
8.		 ตรวจสอบว่ามีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน	
9.		 ตรวจสอบว่าขั้นตอนการกำกับดูแลความเสี่ยงเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย	และ	
	 	 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้	
10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	
	
เลขานุการบริษัทฯ		
บริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้ง	นางชะตาบุญ		คูเปี่ยมสิน	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานเลขาธิการองค์กร	เป็นเลขานุการบริษัทฯ							
	
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1.		 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	
	 	 (1)	 	 ทะเบียนกรรมการ	
	 	 (2)	 	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน	ประจำปีของบริษัทฯ	
	 	 (3)	 	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	
2.		 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	
3.		 ดำเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด	
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RiskManagementCommittee

Has	the	period	in	office	of	3	years	as	per	the	following	list	
1.		 Mrs.	Sujitpan		Lamsam		 	 	 Chairman	
2.		 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 	 	 	 Member	
3.		 Mrs.	Nualphan		Lamsam*	 	 	 Member	
4.		 Mr.	Banyong		Pongpanich**	 	 	 Member	
5.		 Mr.	Gary		Lee		Crist	 	 	 	 Member	
6.		 Mrs.	Puntrika		Baingern		 	 	 Member	
7.		 Mr	Kim		Chee		Yip	 	 	 	 Member	
8.		 Mr.	Jeffrey		Tan	 	 	 	 Member	
9.		 Dr.	Suthee		Mokkhavesa	 	 	 Member	
10.		 Mr.	Hans		J.J.		De	Cuyper	***	 	 	 Member	
	
By	having	Mrs.	Nidhipon	Tritiptawin,	First	Vice	President,	Risk	Management	Department,	as	the	Secretary.	
	
*  Resigned from the Director and the President on February 11, 2009 and Appointed as the director and the President on 1 March 2010 

**  Resigned from the Member of the Risk Management Committee on August 18, 2009. 

*** Appointed as a Member of the Risk Management Committee to replace Mr. Banyong  Pongpanich on October 28, 2009. 

	

ScopeofAuthoritiesandResponsibilities

1.		 To	assist	the	Board	of	Directors	to	set	the	Risk	Appetite;	
2.		 To	review	and	recommend	the	Risk	Management	Strategies,	Policies	and	Risk	Tolerance	for	the	Board	of	Directors’	consideration	
	 	 and	approval;	
3.		 To	set	up	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	overall	Risk	Management	Policies,	which	must	cover					
	 	 major	risks	such	as	insurance	risk,	credit	risk,	liquidity	risk,	market	risk,	operational	risk,	investment	risk	and	risks	that	may				
	 	 affect	the	business’s	reputation;	
4.		 To	review	and	assess	the	adequacy	of	the	Risk	Management	Policies	and	framework	for	 identifying,	measuring,	monitoring				
	 	 and	controlling	risks	and	to	provide	recommendations	to	the	Board	of	Directors	as	deemed	necessary;	
5.		 To	ensure	adequate	infrastructure,	resources,	systems	and	documentation	are	in	place	for	effective	risk	management;	
6.		 To	 review	 the	 management’s	 periodic	 reports	 on	 risk	 exposure,	 capital	 efficiency,	 risk	 portfolio	 composition	 and	 risk												
	 	 management	activities;	
7.		 To	provide	recommendation	to	the	Board	of	Directors	periodically	concerning	the	solvency	position	of	the	Company	at	present	
	 	 and	expect	to	be	in	the	future;	
8.		 To	ensure	clear	delineation	of	lines	of	authority	and	responsibilities	for	managing	risks.;	
9.		 To	ensure	that	the	risk	governance	procedures	fully	comply	with	the	prevailing	corporate	governance	regulations	of	Thailand,			
	 	 and	to	advise	the	Board	of	Directors	on	any	risk	of	potential	breach	of	such	regulations;	
10.	 To	perform	any	other	act	assigned	by	the	Board	of	Directors.	
	 	 	 	 	 	
Company’sSecretary

The	Company	had	the	resolution	to	appoint	Mrs.	Chatabune		Kupiumsin,	Executive	Vice	President,	Corporate	Secretariat	Group,	as	
the	Company’s	Secretary.	
	
ScopeofAuthoritiesandResponsibilities

1.		 To	prepare	and	maintain	the	following	documents:	
	 	 1.1		 Directors’	register,	
	 	 1.2		 Notices	 of	 the	Board	 of	Directors’	 summoning,	Minutes	 of	 the	Board	 of	Directors’	meetings,	 and	 the	Company’s							
	 	 	 	 annual	reports,																																																
	 	 1.3		 Notices	of		the	Shareholders’	meetings,	and	the	Minutes	of	the	Shareholders’	meetings;	
2.		 To	maintain	the	report	on	the	vested	interests	as	reported	by	the	Directors	or	the	Executive	Officers;	and	
3.		 To	perform	any	other	acts	prescribed	by	the	Capital	Market	Commission.	



การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ(มกราคม–ธันวาคม2552)



 รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะอำนวย คณะกรรม คณะกรรมการ

      บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและ การบริหาร การลงทุน บริหารจัดการ 

        กำหนดค่าตอบแทน   ความเสี่ยง

	 นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ	 5/5	 -	 -	 -	 -	 -	
	 นายยุตติ		ล่ำซำ	 3/5	 -	 -	 -	 -	 -	
	 นายภูมิชาย		ล่ำซำ1	 5/5	 -	 -	 -	 -	 -	
	 นางกฤตยา		ล่ำซำ	 5/5	 -	 -	 17/19	 4/4	 4/4	
	 นางนวลพรรณ		ล่ำซำ2	 -	 -	 -	 2/2	 -	 -	
	 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ	 5/5	 -	 -	 19/19	 4/4	 4/4	
	 นายสาระ		ล่ำซำ	 5/5	 -	 -	 9/19	 -	 	
	 นายโอฬาร		วีรวรรณ	 5/5	 6/6	 5/5	 -	 -	 	
	 นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล	 5/5	 6/6	 5/5	 -	 -	
	 นายบรรยง		พงษ์พานิช3	 3/5	 3/6	 3/5	 -	 -	 1/3	
	 นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์	 1/5	 -	 -	 -	 -	 	
	 นายอิสระ		วงศ์รุ่ง	 5/5	 -	 -	 -	 -	
	 นายดามิส		จาโคบุส		ซิงส์ 4	 2/4	 -	 -	 -	 -	
	 นายแกรี่		ลี		คริสท์	 4/5	 -	 -	 11/19	 -	 1/4	
	 นายเจน		อรัน		เวส	 4/5	 -	 -	 -	 -	 	

	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน5	 3/3	 -	 -	 15/15	 4/4	 4/4	
	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย6	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	
	 นายวัชระ		พรรณเชษฐ์ 7	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	
	 นายริชาร์ด		เฟร์เร่	 -	 -	 -	 17/19	 -	
	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์ 8	 -	 -	 -	 15/15	 -	 -	
	 นายเจฟฟรีย์		ทาน	 -	 -	 -	 -	 4/4	 3/4	
	 นายสุธี		โมกขะเวส	 -	 -	 -	 -	 -	 4/4	
	 นายคิม		ชี		ยิป	 -	 -	 -	 -	 -	 4/4	
	 นายฮานส์		เจ	เจ		เดอ	คายเปอร ์ 9	-	 -	 -	 -	 -	 1/1	
	
1  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553   

2  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายภูมิชาย ล่ำซำ      

	 	 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 

3  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 

4  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552   

5  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางนวลพรรณ ล่ำซำ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552          

  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552   

6  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางปุณฑริกา ใบเงิน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 

7  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายดามิส จาโคบุส ซิงส์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 

8  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552   

9  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ	โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ	นอกจากน้ี	
คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นคร้ังคราว	และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบตามท่ีกฎหมายกำหนด	
ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น	 แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลกำไร	
แผนการลงทุน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง	
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SummaryoftheMeetingParticipationineachCommitteeandtheRemuneration(June–December2009)



  Listof  Boardof Audit Recruiting Executive Investment Risk
  theDirectors Directors CommitteeandRemunerationCommittee Committee Management 
        Committee   Committee


	 Mr.	Photipong		Lamsam	 5/5	 -	 -	 -	 -	 -	
	 Mr.	Yutti		Lamsam	 3/5	 -	 -	 -	 -	 -	
	 Mr.	Poomchai		Lamsam1	 5/5	 -	 -	 -	 -	 -	
	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 5/5	 -	 -	 17/19	 4/4	 4/4	
	 Mrs.	Nualphan		Lamsam2	 -	 -	 -	 2/2	 -	 -	
	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 5/5	 -	 -	 19/19	 4/4	 4/4	
	 Mr.	Sara		Lamsam	 5/5	 -	 -	 9/19	 -	 	
	 Mr.	Olan		Viravan	 5/5	 6/6	 5/5	 -	 -	 	
	 Mr.	Poonpipat		Aungurigul	 5/5	 6/6	 5/5	 -	 -	
	 Mr.	Banyong		Pongpanich3	 3/5	 3/6	 3/5	 -	 -	 1/3	
	 Mr.	Pakorn		Partanapat	 1/5	 -	 -	 -	 -	 	
	 Mr.	Isara		Wongrung	 5/5	 -	 -	 -	 -	
	 Mr.	Damis		Jacobus		Ziengs4	 2/4	 -	 -	 -	 -	
	 Mr.	Gary		Lee		Crist	 4/5	 -	 -	 11/19	 -	 1/4	
	 Mr.	Jan		Arend		Wes	 4/5	 -	 -	 -	 -	 	
	 Mrs.	Puntrika		Baingern5	 3/3	 -	 -	 15/15	 4/4	 4/4	
	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai 6	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	
	 Mr.	Vachara		Phanchet7	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	
	 Mr.	Richard		Ferre	 -	 -	 -	 17/19	 -	
	 Ms.	Chupan		Gowanit8	 -	 -	 -	 15/15	 -	 -	
	 Mr.	Jeffery		Tan																			-	 -	 -	 -	 4/4	 3/4	
	 Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 -	 -	 -	 -	 -	 4/4	
	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 -	 -	 -	 -	 -	 4/4	
	 Mr.	Hans		J.J.		De	Cuyper9		 -	 -	 -	 -	 -	 1/1	
	
1  Resigned from the Director on February 19, 2010 

2  Resigned from the Director and the President on February 11, 2009 and appointed as the Director instead Mr. Poomchai Lamsam and appointed as   

  the President on March 1, 2010  

3   Resigned from the Member of the Risk Management Committee on August 18, 2009 

4  Resigned from the Director on October 29, 2009  

5  Appointed as the Director instead Mrs. Nualphan Lamsam and appointed as the Member of Executive Committee on February 25, 2009 and Resigned 

	 	 from the Director on October 29, 2009 

6  Appointed as the Director instead Mrs. Puntrika Baingern on October 29, 2009  

7  Appointed as the Director instead Mr. Damis Jacobus Ziengs on October 29, 2009  

8   Appointed as the Member of Executive Committee on February 25, 2009 

9  appointed as the Member of Risk Management Committee on October 28, 2009 

	

DividendPolicy

The	Board	of	Directors	may	consider	to	pay	annual	dividend	of	the	Company	which	must	obtain	the	approval	from	the	Shareholders’	
Meeting.		Apart	from	that,	the	Board	of	Directors	may	consider	to	pay	interim	dividend	from	time	to	time	and	to	report	to	the	Shareholders’	
Meeting	for	acknowledgment	as	stipulated	by	law.		The	Board	of	Directors	has	the	policy	to	consider	annual	dividend	payment	to	
the	shareholders	but	such	dividend	payment	will	depend	on	the	profitability,	investment	plan,	related	laws	and	important	business	
considerations.		



การกำกับดูแลกิจการ
	
บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง	โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ	ผูถื้อหุ้น	
ลูกค้า	และสาธารณชน	เป็นหลัก	
	
ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
สำหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2549	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ทั้ง	5	หมวดหลัก	มาอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้	
	
หมวดที่1:สิทธิของผู้ถือหุ้น


สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ	ของผูถื้อหุ้น	
โดยให้มีการปฏิบัติต่อผู้หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 และเป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด	 อันประกอบด้วย	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น	 แสดงความคิดเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะ	และใช้สิทธิออกเสียง
เพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวาระต่างๆ	 ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ	 เสนอภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อบังคับของ		
บริษัทฯ	 ที่ได้กำหนดไว้	 สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลง
คะแนนแทน	 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอ	 โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่		
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์	
	
การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	 ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง	
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงการกำหนดวาระอื่นๆ	 	 เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามข้อสงสัย	
แสดงความคิดเห็น	เสนอแนะต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม	
และเรื่องที่เสนอ	ฉะนั้น	ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	บริษัทฯ	จะ	
เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและข้อมลูต่างๆ	ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
www.muangthaiinsurance.com	 ล่วงหน้า	 ก่อนการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียด	
ครบถ้วนเพียงพอ	พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ	
	
บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยผูถื้อหุ้น	
ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศที่เพียง
พอในการตัดสินใจ	 ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการ
ออกเสียงลงคะแนน	 รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ	
โดยจะมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่ม
การประชุม	
	
หมวดที่2:การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	
บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	
ตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	กำหนด	เพ่ือให้การดำเนิน	
ธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และ	
ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์	

CorporateGovernance
	
The	Company	continuously	values	the	operations	per	the	Good	
Corporate	Governance	by	consider	the	rights	and	the	benefits	of	
the	Company,	 the	 shareholders,	 the	 customers	 and	 the	 public	
as	the	main.	
	
The	Company	has	continuously	complied	with	the	following	five	
main	sections	of	 the	Principles	of	Good	Corporate	Governance	
for	 the	 Listed	Companies	B.E.	 2549	 (A.D.	 2006)	 of	 the	 Stock	
Exchange	of	Thailand:	
	
Section1:RightsoftheShareholders
	 																																																							
RightsandEqualityoftheShareholders
The	 Company	 values	 and	 respects	 various	 basic	 rights	 of	 the	
shareholders	by	treat	every	shareholder	equally,	as	stipulated	by	
laws,	 which	 consists	 of	 the	 right	 to	 attend	 the	 shareholders’	
meeting,	to	express	one’s	opinion,	to	provide	suggestion	and	to	
exercise	 the	 voting	 right	 to	 approve	 or	 disapprove	 various	
agenda	 proposed	 by	 the	 Board	 of	 Directors	 within	 the	 legal	
framework	 and	 the	Company’s	 regulations,	 the	 right	 to	 give	 a	
proxy	to	someone	and	to	exercise	the	voting	right	on	behalf	of	
the	 proxy,	 the	 right	 to	 know	 sufficient	 information	 on	 the	
Company’s	 business	 operations	 by	 focus	 on	 the	 disclosure	 of	
information	to	the	shareholders	accurately,	completely	and	timely.	
	
MeetingoftheShareholders
The	 Company	 holds	 the	 Annual	 General	 Meeting	 of	 the	
Shareholders	 once	 a	 year	 where	 the	 Board	 will	 consider	 and	
determine	 the	 agenda	 for	 the	 meeting	 of	 the	 shareholders,	
including	other	 agenda,	 in	 order	 for	 every	 shareholder	 to	 have	
equal	 right	 for	enquiry,	express	one’s	opinion,	suggest	per	the	
agenda	 of	 the	 meeting	 and	 the	 matters	 which	 have	 been	
proposed.	 In	 every	 shareholder’s	 meeting,	 the	 Company	 will	
disclose	the	notice	of	summoning	and	various	information	in	the	
Company’s	 website	 www.muangthaiinsurance.com	 in	 advance,	
prior	 to	 the	 distribution	 of	 the	 notice	 of	 summoning	 and	 the	
materials	of	meeting	which	have	sufficient	and	complete	details	
including	the	opinion	of	the	Board	in	every	agenda.	
	
The	 Company	 has	 the	 policy	 to	 arrange	 the	 meeting	
transparently	 and	comply	with	 the	 laws	and	 regulations	of	 the	
Stock	 Exchange	 of	 Thailand	 where	 every	 shareholder	 has	 the	
right	 and	 equality	 to	 receive	 sufficient	 information	 for	 decision	
making,	 to	 facilitate	 the	 shareholders	 to	 cast	 their	 votes	
including	the	casting	through	proxy	with	the	explanation	on	the	
method	 of	 casting	 and	 the	method	 to	 count	 the	 ballot	 before	
the	meeting	begins.	
	
Section2:EqualTreatmenttotheShareholders
The	 Company	 treats	 every	 shareholder	 equally	 and	 fairly	 as	
stipulated	by	 laws	 and	 the	Company’s	 regulations	 in	 order	 for	
the	 Company’s	 business	 operations	 to	 be	 effectively	 and	
efficiently	and	for	the	benefits	of	the	shareholders.	
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บริษัทฯ	 มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ	 โดยได้แจ้ง
ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลาการห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์	
ที่ออกโดยบริษัทฯ	 ในช่วง	 1	 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน	 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด	 ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้าม	
และบริษัทฯ	 ยังให้ความสำคัญในการกำกับดแูลการใช้ข้อมลูภายใน	
โดยกำหนดสิทธิการใช้และเข้าถึงข้อมูล	 และห้ามมิให้ผู้บริหาร	
และพนักงาน	 นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 หรือ
ผูอ่ื้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีการงาน	
บริษัทฯ	มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ฯ	 ให้แก่กรรมการ	 ตลอดจนผู้บริหาร	 และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้
รับทราบ	และเข้าใจถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
	
หมวดที่3:บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	
บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพราะ
ตระหนักดีว่าความสำเร็จและความมั่นคงของบริษัทฯ	 ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทฯ	มีต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้	ซึ่งได้แก่	
	
ผู้ถือหุ้น	 	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งม่ันในการดำเนินธุรกิจเพ่ือสร้างผล		
	 	 	 	 ตอบแทน	 สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 โดยจะสร้างมูลค่าเบี้ย				
	 	 	 	 ประกันและผลกำไรให้สูงขึ้น	 อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็น			
	 	 	 	 พันธะกิจท่ีสำคัญของบริษัทฯ	 รวมถึงการดำเนินการ			
	 	 	 	 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น						
	
พนักงาน	 บริษัท	ฯ	 มีนโยบายให้ผลตอบแทน	 และสวัสดิการที่					
	 	 	 	 เป็นธรรม	 แก่พนักงาน	 และให้ความสำคัญกับการ				
	 	 	 	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที ่ทำงานให้มี						
	 	 	 	 ความปลอดภัย	สะอาดและมีระเบียบเรียบร้อย	โดย	
	 	 	 	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อบังคับตามกฎหมาย		
	 	 	 	 แรงงานอย่างเคร่งครัด	บริษัทฯ	ให้โอกาสพนักงาน	
	 	 	 	 ทุกคนพัฒนาความสามารถของตนให้มีประสิทธิภาพ	
	 	 	 	 อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งด้านความรู้	 ทักษะที่เกี่ยวกับงาน			
	 	 	 	 และการพัฒนาบุคลิกภาพ		
	
ลูกค้า  บริษัทฯ	 ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าด้วย				
	 	 	 	 ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีตรงกับความ		
	 	 	 	 ต้องการของลูกค้า	 และให้การบริการที่ดี	 เพื่อความ		
	 	 	 	 พึงพอใจของลูกค้า				
	
คูแ่ขง่ 	 บริษัทฯ	 ยึดม่ันในกรอบการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเป็นธรรม	
	 	 	 	 และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย	โดยมุ่งเน้น	
	 	 	 	 การให้บริการที่ดี	มีคุณภาพ	และมีประสิทธิภาพ		
	
เจ้าหนี	้ 	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้	
	 	 	 	 ในสัญญาอย่างเคร่งครัด		
	

The	Company	 has	 the	measures	 to	 prevent	 the	Directors	 and	
the	Executive	Officers	from	using	inside	information	for	own	or	
someone’s	else	benefits	illegitimately	by	informing	the	Directors	
and	 the	 Executive	 Officers	 for	 the	 period	 which	 prohibits	
securities	 trading	 issued	 by	 the	 Company	 within	 one	 month	
before	the	Financial	Statements	will	be	disclosed	to	the	public.		
The	Directors	and	the	Executive	Officers	have	strictly	complied	
with	 this	 policy	 and	 do	 not	 appear	 to	 have	 such	 securities	
trading	 during	 the	 prohibited	 period.	 The	Company	 also	 values	
the	 supervision	 on	 using	 inside	 information	 by	 determine	 the	
right	 to	 access	 such	 information	 and	 prohibits	 the	 Executive	
Officers	 and	 the	 staff	 to	 use	 inside	 information	 for	 own	 or	
someone’s	else	benefits,	whether	directly	or	indirectly,	by	using	
their	 positions.	 The	 Company	 also	 prepares	 the	 regulations	 to	
report	the	securities	possession	of	the	Directors,	the	Executive	
Officers	 and	 the	 related	 persons	 for	 acknowledgment	 and	
understanding	on	their	duties	to	report	their	securities	possession	
to	 the	 Office	 of	 Securities	 and	 Exchange	 Commission	 and	 to	
strictly	comply	with.	
	
Section3:RolesoftheStakeholders
	
The	Company	values	the	right	of	every	group	of	stakeholders	as	
the	 accomplishment	 and	 the	 stability	 of	 the	 Company	 depend	
on	 the	 good	 relationship	 which	 the	 Company	 has	 with	 the	
following	groups:	
	
Shareholders	The	 Company	 strives	 to	 run	 the	 business	 in				
	 	 	 	 	 order	 to	 maximize	 return	 to	 shareholders	 by				
	 	 	 	 	 continuously	increasing	profitable	growth	while	
	 	 	 	 	 maintaining	target	solvency	margins.	The	Company	
	 	 	 	 	 also	commits	to	disclose	information	transparently,	
	 	 	 	 	 reliably	and	in	a	timely	manner.	
	
Employees The	 Company	 has	 the	 policy	 to	 provide	 fair				
	 	 	 	 	 rewards	and	welfare	to	employees	and	to	create	
	 	 	 	 	 a	workplace	that	is	safe,	clean	and	tidy,	in	strict	
	 	 	 	 	 compliance	with	regulations	of	the	Labor	Law.	
	
Customers	 The	Company	 strives	 to	 deliver	 products	 and				
	 	 	 	 	 services	that	meet	customer	requirements	and	
	 	 	 	 	 insists	on	full	compliance	with	contracts.	
	
Competitors The	 Company	 adheres	 to	 the	 framework	 of					
	 	 	 	 	 the	 fair	 business	 practices	 that	 comply	 with				
	 	 	 	 	 laws	and	regulations	by	focus	on	good	service	
	 	 	 	 	 to	be	quality	and	effective.		
	
Creditors	 	 The	Company	strictly	complies	with	the	terms	
	 	 	 	 	 and	conditions	stipulated	in	contracts.	
	



คู่ค้า   บริษัทฯ	 เลือกใช้บริการจากคู่ค้า	 โดยพิจารณาจาก			
	 	 	 	 คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าและการให้				
	 	 	 	 บริการเป็นสำคัญ	 บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วย		
	 	 	 	 ความเป็นธรรม	 และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า		
	 	 	 	 และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด		
	
สังคม  บริษัทฯ	 ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง			
	 	 	 	 ต่อเน่ืองและจริงจัง	โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ	
	 	 	 	 ที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม				
	
หมวดที่4:การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	
คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายให้บริษัทฯ	 เปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีสำคัญให้มีความถกูต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทันเวลา	
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลในการดำเนินงานของบริษัทฯ	 เพื่อ
ให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ได้รับข้อมลูและสารสนเทศ	
อย่างเท่าเทียมกัน	 ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสียของ	
บริษัทฯ	 สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	 ได้ง่ายและทั่วถึง	 	 โดย
บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รายงานประจำปี	
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี	 (แบบ	56-1)		หนังสือพิมพ์	และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	
สำหรับด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์	 ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	 ภายใต้
สำนักเลขานุการบริษัท	 เป็นหน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูลและ
ประสานงานกับนักลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงนักวิเคราะห์	 โดย
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่	โทร	(662)	290-3221,	290-3224	
	
หมวดที่5:ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	
องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยจำนวนกรรมการท้ังส้ิน	15	ท่าน	
และมีกรรมการอิสระจำนวน	5	ท่าน	โดยจำนวนกรรมการอิสระคิด
เป็นร้อยละ	33		ของคณะกรรมการทั้งคณะ	โดยประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ	 ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อ
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงาน
ประจำ		ประวัติของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในหัวข้อการจัดการ	
	
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการ	 คือ	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะ
กรรมการชุดย่อยอีก	 5	 คณะ	 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	 มี		
ความหลากหลายในด้านทักษะ	 ความรู	้ ความเช่ียวชาญ	 ประสบการณ์		
มีวิสัยทัศน์	 และความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนและกำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ	 ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	 รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา	 และ
ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ	 มี
ระบบบริหารจัดการท่ีดี	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน	
และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย	 รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะอยู่ในหัวข้อการ
จัดการ	

Business	 	 The	Company	chooses	services	from	business	
Partners	 	 partners	 primarily	 by	 considering	 the	 quality				
	 	 	 	 	 and	 efficiency	 of	 their	 products	 and	 services.			
	 	 	 	 	 The	Company	conducts	business	with	partners	
	 	 	 	 	 fairly	and	in	strict	compliance	with	trade	conditions		
	 	 	 	 	 and	contracts	that	have		been	agreed	upon.	
	
Society		 	 The	 Company	 continuously	 and	 earnestly							
	 	 	 	 	 supports	social	initiatives	and	is	fully	aware	of	
	 	 	 	 	 its	overall	social	responsibility.	
	
	
Section 4: Disclosure of Information and
Transparency
	
The	Board	of	Directors	has	the	policy	for	the	Company	to	disclose	
the	 important	 financial	 and	 operating	 information	 accurately,	
completely,	 transparently	 and	 timely,	 for	 the	 shareholders	 and	
the	 stakeholders	 to	 receive	 those	 information	 equally.	 The	
shareholders,	 investors	 and	 stakeholders	 of	 the	 Company	 can	
access	to	the	Company’s	information	easily	and	thoroughly.	The	
Company	 distributes	 various	 information	 through	 the	 channel	
and	media	 of	 the	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand,	 Annual	 Report,	
Annual	 Registration	 Statement	 Form	 (Form	 56-1),	 newspapers	
and	the	Company’s	website.	
	
For	the	investors’	relations,	the	Company	has	the	Securities	and	
Shareholders	 Team,	 under	 the	 Company	 Secretary	 Office,	 as		
the	 unit	 to	 provide	 information	 and	 coordinate	 with	 the	
investors,	 shareholders	 including	 the	 analysts.	 For	 information,	
please	call	(662)	290-3221,	290-3224.	
	
Section5:ResponsibilityoftheDirectors
	
ElementoftheBoard
The	Board	of	Directors	consists	of	15	members	in	total,	with	5	
members	 are	 Independent	 Directors	 which	 represent	 33%	 of	
the	 entire	 Board.	 The	 Chairman	 of	 the	 Board	will	 not	 be	 the	
same	person	as	the	President	in	order	to	separate	the	roles	in	
setting	up	the	governance	policies	and	the	day-to-day	operations.	
The	background	of	each	Director	is	in	the	heading	“Management	
Structure”.	
	
LeadershipandVision
The	 Company	 has	 the	 committees	 consisting	 of	 the	 Board	 of	
Directors	 and	 another	 5	 committees	 which	 comprise	 of	 the	
competent	persons	with	diversified	skill,	knowledge,	experience,	
vision	and	capability	to	assist	in	corporate	governing	to	operate	
efficiently	 and	 for	 the	 highest	 benefits	 of	 the	 Company.	 They	
can	 also	 contribute	 their	 time	 and	 effort	 to	 perform	 and	
strengthen	 the	 Company	 to	 have	 the	 good	 management	
system,	 transparent	 and	 examinable	 in	 order	 to	 create	 the	
confidence	 and	 the	 trustworthiness	 for	 the	 shareholders,	
investors,	 stakeholders	 and	 every	 related	 party.	 The	 details	 of	
each	committee	is	in	the	heading	“Management	Structure”.	
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RemunerationfortheDirectors
The	Company	has	the	policy	to	remunerate	the	Directors	close	
to	 the	 industry	 level	which	 is	 sufficient	 to	 retain	 the	 qualified	
Directors	but,	at	the	same	time,	the	Company	has	to	consider	
the	Company’s	performance	too.	The	Nomination	and	Remuneration	
Committee	 will	 provide	 recommendation	 to	 the	 Board	 of	
Directors	to	determine	the	rate	of	remuneration	for	the	Directors	
in	order	to	seek	endorsement	from	the	Shareholders’	Meeting.	
	
The	 current	 remuneration	 for	 the	 Directors	 consists	 of	 two	
components,	 one	 is	 the	 meeting	 fee,	 THB	 30,000.-	 for	 the	
Chairman,	THB	22,500.-	for	each	of	the	Vice	Chairmen	and	the	
Presidents,	THB	15,000.-	 for	each	of	 the	Directors,	 to	be	paid	
on	the	monthly	basis.	The	other	is		the	bonus	for	the	Directors	
which	 will	 be	 considered	 and	 proposed	 to	 the	 Board	 of	
Directors	by	the	Nomination	and	Remuneration	Committee.	
	
For	 the	 Directors	 who	 have	 been	 appointed	 as	 the	 Audit	
Member	 and	 the	 Nomination	 and	 Remuneration	 Member	 will	
receive	 additional	 compensation	 per	 the	 task	 which	 has	 been	
assigned,	 by	 paying	 the	 meeting	 fee	 of	 THB	 30,000.-	 for	
Chairman	and	THB	15,000.-	for	each	Member	per	meeting.		
	
RemunerationfortheExecutiveOfficers
The	 Company	 determines	 the	 rate	 of	 remuneration	 for	 the	
Executive	Officers	close	to	the	industry	level	by	having	periodic	
survey	to	keep	up	with	the	market	and	sufficient	to	retain	and	
attract	 the	 Executives	 with	 high	 caliber.	 The	 Nomination	 and	
Remuneration	 Committee	 will	 provide	 recommendation	 to	 the	
Board	 of	Directors	 to	 determine	 the	 rate	 of	 remuneration	 and	
other	 benefits	 for	 the	 Executive	 Officers.	 The	 details	 of	 the	
amount	of	remuneration	in	2009	can	be	seen	under	the	heading	
“Management	Structure”.	
	 	
BoardofDirectors’Meeting
The	Board	of	Directors’	Meeting	will	be	held	at	least	4	times	a	
year	 according	 to	 the	 predetermined	 schedule	 which	 will	 be	
informed	to	every	Director	during	the	last	meeting	of	the	year.		
In	 2009,	 the	 Company	 held	 5	 Board	 of	 Directors’	 Meeting.		
Every	meeting	 had	 set	 the	 clear	 agenda	 including	 the	 regular	
agenda	 to	 report	 the	 operating	 performance.	 The	 notice	 of	
summoning,	 together	 with	 the	 meeting	 agenda	 and	 the	
supplementary	documents	to	the	meeting,	will	be	distributed	at	
least	7	days	in	advance.		Each	meeting	will	last	approximately	2	
hours.	 The	Minutes	 of	Meeting	were	 recorded	 in	 writing	 and	
kept	for	examination.	
	
Board of Directors’ Responsibilities for Financial
Statements
The	 Board	 of	 Directors	 is	 responsible	 for	 the	 accuracy	 in	
preparing	the	Company’s	Financial	Statements	which	can	exhibit	
the	 details	 of	 the	 financial	 information	 sufficiently	 and	

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ	 มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้
เคียงกับอุตสาหกรรม	และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ	
ที่ต้องการ	 แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของ		
บริษัทฯ	 ด้วย	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะ
ให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการกำหนดอัตราค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น	
	
ปัจจุบันบริษัทฯ	 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	 30,000	 บาท	 รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการท่านละ	 22,500	 บาท	 กรรมการท่านละ	 15,000	
บาท	 โดยจะจ่ายเป็นประจำทุกเดือน	 ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
	
สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยน้ัน	จะได้รับค่าตอบแทน	
เพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อ
ครั้งที่มีการประชุม	 ประธาน	 30,000	 บาท	 และกรรมการท่านละ	
15,000	บาท	
	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ	 ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาให้อยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม	บริษัทฯ	 จะมีการสำรวจอัตราค่า
ตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะเพื่อปรับปรุงให้ทันกับตลาดและเพียง
พอท่ีจะรักษาและจงูใจผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ	 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา	
และกำหนดค่าตอบแทนจะให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	
ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน	 และผลประโยชน์ตอบแทนของ		
ผูบ้ริหารระดับสงู	รายละเอียดของจำนวนเงินค่าตอบแทนในปี	2552	
สามารถดูได้จากหัวข้อการจัดการ	
	
การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีกำหนดประชุมอย่างน้อย	 4	 ครั้งต่อปี	
ตามตารางเวลาท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า	โดยจะแจ้งให้กรรมการทุกท่าน	
ทราบในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี	 โดยในปี	 2552	 บริษัทฯ	 มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ทั้งหมด	 5	 ครั้ง	 	 การประชุมทุก
ครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและมีวาระการรายงาน
ผลการดำเนินงานเป็นประจำ	 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	สำหรับการประชุมแต่ละ
ครั้งจะใช้เวลาประมาณ	 2	 ชั่วโมง	 โดยได้มีการจดบันทึกรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 และได้จัดเก็บรายงานการประชุม	
พร้อมให้ตรวจสอบได้	
	
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัด
ทำงบการเงินของบริษัท	ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดข้อมลูทางการเงิน	
อย่างเพียงพอ		มีความโปร่งใสถูกต้อง		รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล



อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท	ตามมาตรฐาน	
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	 	 โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	และ/หรือ	
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว		ท้ังน้ี		คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบ		
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี	
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี	(	แบบ	56-1	)	ด้วย	
	
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ

ในปี	2552		คณะกรรมการบริษัท	ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
ตนเองของคณะกรรมการเป็นคร้ังแรก	หลังจากการควบรวม	บริษัทฯ	
ในเดือนมิถุนายน	 2551	 โดยใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงใหม่ของ
ศนูย์พัฒนาการกำกับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	ซึ่งแบบประเมินฯ	แบ่งออกเป็น	6		หมวด	คือ	
1.		 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
2.		 การประชุมคณะกรรมการ	
3.		 การทำหน้าที่ของกรรมการ	
4.		 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
5.		 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	
6.		 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	
ทั้งนี้กรรมการได้ตอบแบบประเมินฯ	 ครบทุกท่าน	 ผลการประเมิน
โดยรวมพบว่าคณะกรรมการมีความเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วย
อย่างมากหรือมีการดำเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม		โดยมีค่าเฉล่ีย	
ของคะแนนประเมินรวมท่ี	3.43	คะแนน		จากคะแนนเต็ม	4		คะแนน	
	
จริยธรรมทางธุรกิจ		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 2/2552	 เมื่อวันที่	 29	
เมษายน	 2552	 ได้มีมติอนุมัติให้เผยแพร่	 ประมวลจริยธรรมทาง
ธุรกิจ	 	 โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือ	 มอบให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานทุกคน	รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน	Intranet	และทาง	Website	
ของบริษัท	 เพื่อมุ่งหวังให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ได้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	 และดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์	
โปร่งใส	 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น	 ความไว้วางใจ	 ให้เกิดขึ้นกับ
องค์กร	 และ	 “ผู้มีส่วนได้เสีย”	 ที่ประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	
ลูกค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	คู่ค้า	และสังคม	
	
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง
ในการดำเนินธุรกิจ	 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดนโยบายและ
กำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทำการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทฯ	 มา
วิเคราะห์	 เพื่อเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง	 ตลอดจนสื่อสาร
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ	 รวมถึงการติดตามผลให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว้	โดยจะรายงานผลให้คณะกรรมการ	
บริษัทฯ	ทราบอย่างต่อเนื่อง	
	

transparently,	 including	 sufficient	 disclosure	 in	 the	 Notes	 to	
Financial	Statements	of	the	Company,	per	the	proper	accounting	
standard	which	are	regularly	complied	with,	through	the	audit	of	
the	 Auditor	 which	 have	 been	 certified	 by	 the	 Securities	 and	
Exchange	Commission	 (SEC)	and/or	 the	 related	units	and	have	
already	been	reviewed	by	the	Audit	Committee.		The	Board	has	
prepared	 the	Report	of	 the	Board	of	Directors’	Responsibilities	
for	 the	 Financial	 Statements	 in	 the	 Annual	 Report	 and	 in	 the	
Annual	Registration	Statement	Form		(Form	56-1)	too.	
	
SelfAssessmentoftheBoard
In	 2009,	 the	 Board	 of	 Directors	 had	 conducted	 the	 Self	
Assessment	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 for	 the	 first	 time	 after	
the	 amalgamation	 in	 June	 2008,	 by	 using	 the	 revised	
assessment	 form	 of	 the	 Corporate	 Governance	 Center	 of	 the	
Stock	 Exchange	 of	 Thailand.	 	 There	 are	 six	 sections	 in	 this	
assessment	form:	
1.		 Relationship	with	the	Management	
2.		 Meeting	of	the	Board	
3.		 Performance	of	the	Directors	
4.		 Structure	and	Qualification	of	the	Board	
5.		 Self	Development	of	 the	Directors	and	 the	Development			
	 	 of	the	Executives	
6.		 Roles,	Duties	and	Responsibilities	of	the	Board	
	
Every	Director	has	replied	to	this	assessment	form.	The	overall	
result	of	this	assessment	reveals	that	the	Board	had	the	opinion	
in	the	highly	agreed	 level	or	had	excellent	performance	 in	that	
matter	with	the	average	score	of	3.43	out	of	4.	
	
BusinessEthics
The	Board	of	Directors’	Meeting	No.	2/2009	on	April	29,	2009	
had	approved	the	resolution	to	distribute	the	Code	of	Business	
Conducts,	 by	 published	 as	 the	 handbook	 and	 gave	 to	 every	
Director,	 Executive	 and	 Staff,	 including	 advertise	 in	 the	
Company’s	 Intranet	 and	Website,	with	 the	 expectation	 for	 the	
Board,	the	Executives	and	the	Staff	to	use	as	the	guidelines	in	
performing	 their	duties	and	conduct	 the	business	honestly	and	
transparently	 in	 order	 to	 create	 the	 confidence	 and	 the	
trustworthiness	 toward	 the	 organization	 and	 the	 stakeholders	
which	consist	of	the	shareholders,	staff,	customers,	competitors,	
creditors,	business	partners	and	the	society.	
	
RiskManagement
The	Company	 values	 the	 analysis	 and	 risk	 control	 in	 business	
operations.	Therefore,	 the	Board	of	Directors	has	assigned	 the	
Risk	Management	Committee	 to	 determine	 the	 policy	 and	 the	
responsible	unit	in	Risk	Management	to	assess	the	risk	factors,	
for	both	 internal	and	external,	of	 the	Company,	 to	analyze	and	
propose	the	risk	management	measures,	to	communicate	to	the	
related	staff	for	acknowledgement,	to	monitor	the	implementation	
and	to	continuously	report	to	the	Board	of	Directors.	
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การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	
มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ดี	ซึ่ง
เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ	 มุ่งหวัง	
มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 มีการควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติ
รายการของฝายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นไป
อย่างเหมาะสม	 มีการแบ่งแยกหน้าที่อนุมัติ	 บันทึกรายการบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศ	 และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน
โดยเด็ดขาด	 มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ	 ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน	และมีการติด
ตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอว่า	 มีการปฏิบัติตามเป้าหมาย	
ที่วางไว้	โดยระบบควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง	และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที ่สอบทานการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ	 ตาม
โครงสร้างของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้	
	
1.		 สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผู้สอบบัญชี	
2.		 สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	
	 	 และการตรวจสอบการทุจริต	ฉ้อฉล	
3.		 สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด	กฎระเบียบ	คำสั่งบริษัท	
	 	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
4.		 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
				
คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
ภายในโดยการกำหนดสิทธิการใช้งานข้อมลู	อีกท้ังห้ามมิให้ผูบ้ริหาร	
และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก	 และได้กำหนดให้กรรมการและ	
ผู้บริหารของบริษัทฯ	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ของตน	 รวม
ถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	
และวิธีการเก่ียวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์	
	
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2553	 เมื่อวันที่	 24	
กุมภาพันธ์	2553	คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย	ได้สรุป
การดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาแล้วมี
ความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า	 บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ	
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InternalControlandAudit
The	 Board	 of	 Directors	 has	 arranged	 for	 the	 effective	 internal	
control	 system,	 has	 the	 organization	 structure	 and	 the	
environment	 for	 good	 control	 which	 will	 facilitate	 the	 internal	
control	system	to	proceed	per	the	Company’s	expectation,	has	
the	 risk	 management	 in	 the	 proper	 level,	 has	 the	 operating	
control	of	the	management,	has	set	the	authority	and	the	level	
of	 authorization	 for	 the	management	 in	 each	 level	 clearly	 and	
properly,	 has	 entirely	 segregated	 the	 duty	 of	 approval,	 record	
the	 accounting	 transaction	 and	 I.T.	 information	 and	 the	
monitoring	of	property	storage,	has	the	qualified	information	and	
sufficient	 for	 decision	 making,	 whether	 financial	 or	 operating	
information,	 and	 has	 followed	 up	 the	 performance	 regularly	 to	
ensure	the	compliance	to	the	planned	target	where	the	internal	
control	 system	 still	 proceeds	 continuously	 and	 be	 adjusted	 or	
amended	 to	be	 in	 line	with	 the	changing	situation.	Apart	 from	
that,	the	Audit	Committee	has	reviewed	the	compliance	to	the	
internal	 control	 system	 to	 cover	 various	 activities	 per	 the	
structure	of	the	Company	as	follows:	
	
1.		 To	review	the	audit	and	the	selection	of	the	auditor;	
2.		 To	 review	 the	 operations	 of	 the	 internal	 audit	 and										
	 	 the	audit	for	dishonest	act	or	embezzlement;	
3.		 To	 review	 the	 compliance	 to	 the	 rules,	 regulations,									
	 	 Company’s	orders	and	related	laws;	
4.		 To	 review	 and	 evaluate	 the	 sufficiency	 of	 the	 internal						
	 	 control	system.	
	
The	Board	of	Directors	places	the	importance	on	the	supervision	
for	using	 inside	 information,	where	 the	Company	has	arranged	
the	access	control	for	the	inside	information	by	setting	the	right	
of	using	such	 information	and	prohibits	the	executives	and	the	
staff	 from	 using	 inside	 information	 of	 the	 Company	 for	 their	
own	benefits	or	 to	be	disclosed	to	the	outsiders,	and	requires	
the	Directors	and	the	Executives	of	the	Company	to	report	their	
securities	possession	and	the	change	in	their	securities	possession	
of	 the	Company,	 including	 their	spouses	and	children	who	still	
not	 become	one’s	 legal	 age,	 per	 the	 regulations	 of	 the	Stock	
Exchange	of	Thailand	and	the	Office	of	Securities	and	Exchange	
Commission	 concerning	 the	 regulations,	 conditions	 and	 the	
methods	 on	 the	 preparation	 and	 disclosure	 for	 the	 report	 on	
securities	possession.	
					
In	the	Board	of	Directors’	Meeting	No.	1/2010	on	24	February	
2010,	which	the	Audit	Committee	also	joined	the	meeting,	had	
concluded	the	operations	for	the	evaluation	of	the	adequacy	on	
the	 Internal	 Control	 System,	 per	 the	 assessment	 form	 of	 the	
Securities	 and	 Exchange	 Commission,	 which	 the	 Board	 of	
Directors	considered	and	unanimously	had	the	opinion	 that	 the	
Company	has	sufficient	internal	control	system.	



Analysis and
Explanatory Notes on the Financial
Status and Performance
ข้อสังเกต	การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	เป็นการเปรียบเทียบจากงบการเงินเสมือนรวมบริษัทของปี	2551	กับปี	2552	

เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบได้	เน่ืองจากบมจ.	เมืองไทยประกันภัยเกิดจากการควบ	บมจ.	ภัทรประกันภัย	และ	บจก.	เมืองไทยประกันภัย	

เข้าด้วยกัน	เมื่อ	20	มิถุนายน	2551	ดังนั้น	ผลการดำเนินงานในนามของ	บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	จึงมีเพียงระยะตั้งแต่	20	มิถุนายน-

31	ธันวาคม	2551	สำหรับปี	2551	อนึ่ง	อัตราส่วนทางการเงินบางรายการในปี	2550	และ	2551	ไม่สามารถแสดงได้เพราะขาดข้อมูลที่

เหมาะสม	

	

ฐานะทางการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	7,620.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2551	ประมาณ	1,359	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจาก

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจำนวน	1,136	ล้านบาท	เงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ	เพิ่มขึ้นจำนวน	223	ล้านบาท		

	

ผลการดำเนินงาน
การรับประกันภัย	


      อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง เบ็ดเตล็ด รถยนต์ รวม

 รายการ   2551 เปลี่ยน 2551 เปลี่ยน 2551 เปลี่ยน 2551 เปลี่ยน 2551 เปลี่ยน

      (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) 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	

	 เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ	687.32	 15.10	 52.01	 4.64	 490.21	 6.22	 1,869.68	 22.88	 3,099.22	 17.85	

	 เบี้ยประกันภัย	 	 610.32	 0.92	 53.35	 (1.98)	 458.55	 (6.90)	 1,833.74	 53.28	 2,955.96	 25.89	

	 	 ที่ถือเป็นรายได้	

	 ค่าสินไหมทดแทน	 70.50	 (54.93)	 14.54	 (39.16)	 235.26	 (0.15)	 1,091.37	 79.32	 1,411.67	 37.79	

	 	 ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	

	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	1.38	 (76.19)	 1.57	 (39.98)	 5.23	 (67.19)	 0.01	 27.33	 14.50	 (50.52)	

	 	 สินไหมทดแทน	

	 กำไรจากการ	 	 399.299	 28.32	 42.74	 49.29	 205.31	 12.79	 432.11	 20.14	 1,079.46	 22.46	

	 	 รับประกันภัย	
	
	
	

หมายเหตุ: ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วง คือ 1 มกราคม-19 มิถุนายน 2551 เป็นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และบจก. เมืองไทย   

   ประกันภัย; 20 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2551 เป็นงบการเงินของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลจากงบการเงินเสมือนรวม      

   บริษัท ปี 2550 
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

Observation	 The	 analysis	 on	 the	 financial	 status	 and	 performance	 has	 been	 considered	 from	 the	 comparison	 of	 the	 Pro	 Forma	

Financial	Statements	of	the	Company	for	the	year	2008	and	2009	to	enable	for	the	comparison	as	Muang	Thai	 Insurance	Public	

Company	Limited	was	 formed	as	 the	 result	of	 the	amalgamation	between	Phatra	 Insurance	Public	Company	Limited	and	Muang	

Thai	 Insurance	 Co.,	 Ltd.	 on	 20	 June	 2008.	 Therefore,	 the	 performance	 in	 the	 name	 of	Muang	 Thai	 Insurance	 Public	 Company	

Limited	was	for	the	period	between	20	June–31	December	2008	only	for	the	year	2008	while	certain	financial	ratios	in	2007	and	

2008	cannot	be	displayed	due	to	the	lack	of	suitable	information.	

	

FinancialStatus
As	at	31	December	2009,	the	Company	had	the	total	assets	of	THB	7,620.01	Million,	increased	from	2008	by	approximately	THB	

1,359	Million,	due	to	the	increase	in	investment	of	THB	1,136	Million	and	the	increase	in	cash	and	other	assets	of	THB	223	Million.	

	

Performance
Underwriting	


      Fire Marine&TransportationMiscellaneous Motor Total

 Item    2008 % 2008 % 2008 % 2008 % 2008 % 

      (THB Change (THB Change (THB Change (THB Change (THB Change

      Million)  Million) (%) Million) (%) Million) (%) Million) (%)

	 Premium	Written	 892.61	 6.28	 108.93	 5.89	 1,354.26	 7.97	 1,871.50	 22.50	 4,227.30	 13.49	

	 Net	Premium	Written	687.32	 15.10	 52.01	 4.64	 490.21	 6.22	 1,869.68	 22.88	 3,099.22	 17.85	

	 Earned	Premium	 610.32	 0.92	 53.35	 (1.98)	 458.55	 (6.90)	 1,833.74	 53.28	 2,955.96	 25.89	

	 	 	Written	

	 Losses	Incurred		 70.50	 (54.93)	 14.54	 (39.16)	 235.26	 (0.15)	 1,091.37	 79.32	 1,411.67	 37.79	

	 	 during	the	Year	

	 Loss	Adjustment	 1.38	 (76.19)	 1.57	 (39.98)	 5.23	 (67.19)	 0.01	 27.33	 14.50	 (50.52)	

	 	 	Expenses	

	 Profit	on	 	 	 399.299	 28.32	 42.74	 49.29	 205.31	 12.79	 432.11	 20.14	 1,079.46	 22.46	

	 	 Underwriting	
	
	
	
Remark: The information in 2008 consisted of two periods: from 1 January-19 June 2008 for the combined financial statements of Phatra Insurance       
   Public Company. Limited and Muang Thai Insurance Co., Ltd. and from 20 June-31 December 2008 for the financial statements of Muang Thai  
   Insurance Public Company Limited with the comparison of information from the Pro Forma Financial Statements of 2007.	



      อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง เบ็ดเตล็ด รถยนต์ รวม

 รายการ   2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน

      (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) แปลง (ล้านบาท) แปลง

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

	 เบี้ยประกันภัยรับ	 925.52	 3.69	 99.37	 (8.78)	 1,625.96	 20.06	 1,899.62	 1.50	 4,550.47	 7.64	

	 เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ	727.36	 5.83	 47.86	 (7.98)	 667.48	 36.16	 1,898.06	 1.52	 3,340.76	 7.79	

	 เบี้ยประกันภัยที่	 712.42	 16.73	 51.28	 (3.88)	 583.17	 27.18	 1,831.10	 (0.14)	 3,177.97	 7.51	

	 	 ถือเป็นรายได้	

	 ค่าสินไหมทดแทน	 95.51	 35.48	 12.41	 (14.65)	 265.74	 12.96	 1,205.15	 10.43	 1,578.81	 11.84	

	 	 ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	

	 ค่าใช้จ่ายในการ	 (0.15)	 (110.87)	 0.01	 (99.36)	 3.47	 (33.65)	 6.42	 64,100		 9.75	 (32.76)	

	 	 จัดการสินไหมทดแทน	

	 กำไรจากการ	 	 476.07	 19.23	 42.28	 (1.08)	 271.92	 32.44	 302.53	 (29.99)	 1,092.80	 1.24	

	 	 รับประกันภัย	 	

	

หมายเหตุ: ปี 2552 เป็นข้อมูลผลประกอบการเต็มปี  

	

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2552	มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำนวน	4,550.47	ล้านบาท	เติบโตเพิ่มขึ้น		323.17	ล้านบาท	

หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 7.64	 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม	 3,340.76	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2551	 ร้อยละ	 7.79	 โดยมีสัดส่วนการรับ

ประกันความเสี่ยงภัยไว้เองสูงกว่าการส่งประกันต่อเล็กน้อย	 อย่างไรก็ดีในปี	 2552	 นี้บริษัทฯ	 มีค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้นกว่าปี	 2551	

จำนวน	 167.14	 ล้านบาท	 แต่เนื่องจากมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นมากจากปีที่แล้ว	 ส่งผลให้กำไรจากการรับประกันภัยในปีนี้

เพิ่มขึ้นจากปี	2551	ร้อยละ	1.24		


การรับประกันภัยแต่ละประเภทในปี2552
การรับประกันอัคคีภัย	ปี	2552	บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยรับ	925.52	ล้านบาท	เติบโตกว่าปี	2551	โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ	3.69	และ

มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	727.36	ล้านบาท	มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	35.48	โดยรวมการรับประกันอัคคี

ภัยมีกำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ	19.23	

	

การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	มีเบี้ยประกันภัยรับ	99.37	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2551	ร้อยละ	8.78	ในส่วนของค่าสินไหมทดแทน

ปรับลดลงร้อยละ	14.65	กำไรจากการรับประกันภัยลดลงจากปี	2551	เล็กน้อย	

	

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด	มีเบี้ยประกันภัยรับ	1,625.96	ล้านบาท	มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2551	ร้อยละ		20.06	มีเบี้ยประกัน

ภัยรับสุทธิ	 667.48	 ล้านบาท	 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	 12.96	 อย่างไรก็ตาม	 การรับประกันภัย

เบ็ดเตล็ดมีผลกำไรสุทธิจำนวน	271.92	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	32.44	เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี	2551	

	

การประกันภัยรถยนต์	มีเบี้ยประกันภัยรับ	1,899.62	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี	2551	ในขณะที่ค่าสินไหมทดแทนปรับสูงขึ้นร้อยละ	

10.43	ส่งผลให้กำไรจากการรับประกันภัยลดลงจากปี	2551	คิดเป็นร้อยละ	29.99		
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86.

      Fire Marine&TransportationMiscellaneous Motor Total

 Item    2009 % 2009 % 2009 % 2009 % 2009 % 

      (THB Change (THB Change (THB Change (THB Change (THB Change

      Million)  Million) (%) Million) (%) Million) (%) Million) (%)

	 Premium	Written	 925.52	 3.69	 99.37	 (8.78)	 1,625.96	 20.06	 1,899.62	 1.50	 4,550.47	 7.64	

	 Net	Premium	Written	727.36	 5.83	 47.86	 (7.98)	 667.48	 36.16	 1,898.06	 1.52	 3,340.76	 7.79	

	 Earned	Premium		 712.42	 16.73	 51.28	 (3.88)	 583.17	 27.18	 1,831.10	 (0.14)	 3,177.97	 7.51	

	 	 Written	

	 Losses	Incurred		 95.51	 35.48	 12.41	 (14.65)	 265.74	 12.96	 1,205.15	 10.43	 1,578.81	 11.84	

	 	 during	the	Year	

	 Loss	adjustment		 (0.15)	 (110.87)	 0.01	 (99.36)	 3.47	 (33.65)	 6.42	 64,100		 9.75	 (32.76)	

	 	 	Expenses	

	 Profit	on	 	 	 476.07	 19.23	 42.28	 (1.08)	 271.92	 32.44	 302.53	 (29.99)	 1,092.80	 1.24	

	 	 Underwriting		

	

Remark: The information for 2009 was the performance for the full year. 

	

For	 the	performance	 in	2009,	 the	Company	had	 the	premium	written	 for	all	 classes	of	THB	4,550.47	Million,	 increased	by	THB	

323.17	Million	or	7.64%,	with	the	total	net	premium	written	of	THB	3,340.76	Million,	increased	by	7.79%	from	2008,	with	slight	

higher	retention	ratio	than	that	of	reinsurance	outward.	However,	the	Company	had	higher	claims	than	that	of	2008	by	THB	167.14	

Million.	 However,	 due	 to	 significant	 increase	 in	 earned	 premium	 written	 from	 last	 year	 resulted	 in	 the	 increase	 in	 profit	 on	

underwriting	from	2008	by	1.24%		

	 	

UnderwritingbyClassin2009 
The	Company	had	the	premium	written	for	Fire	Insurance	in	2009	of	THB	925.52	Million,	with	the	growth	rate	of	3.69%,	and	the	

net	premium	written	of	THB	727.36	Million,	the	losses	incurred	during	the	year	increased	by	35.48%	which	resulted	in	the	increase	

in	profit	on	underwriting	of	19.23%	

	

Marine	 &	 Transportation	 Insurance	 had	 the	 premium	written	 of	 THB	 99.37	Million	 or	 decrease	 by	 8.78%.	 The	 losses	 incurred	

increased	by	14.65%	which	resulted	in	slight	decrease	in	profit	on	underwriting.	

	

Miscellaneous	Accident	Insurance	had	the	premium	written	of	THB	1,625.96	Million,	with	the	growth	rate	from	2008	by	20.06%,	

with	the	net	premium	written	of	THB	667.48	Million.	The	losses	incurred	during	the	year	increased	by	12.96%.	However,	the	profit	

on	underwriting	was	THB	271.92	Million,	increased	by	32.44%	when	compared	with	the	performance	in	2008.	

	

Motor	Insurance	had	the	premium	written	of	THB	1,899.62	Million,	slightly	increase	from	2008,	while	the	losses	incurred	increased	

by	10.43%	which	resulted	in	the	decrease	in	profit	on	underwriting	from	2008	by	29.99%	



เบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

เบี้ยประกันภัย
ที่ถือเป็นรายได้

ค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

กำไรจากการรับประกัน

การลงทุน		
ณ	สิ้นปี	 2552	บริษัทฯ	 มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการลงทุนสุทธิจำนวน	 179.74	 ล้านบาท	 เนื่องจากในปีนี้ตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	ทำให้บริษัทฯ	มีรายการกำไรจากการขายหลักทรัพย์	19.03	ล้านบาท	และรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนจำนวน	 21.37	 ล้านบาท	 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับปี	 2551	 ปรับตัวดีขึ้นโดยมีผลตอบแทนร้อย
ละ	3.61	ทั้งนี้ในปี	2551	ผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ติดลบร้อยละ	0.27	

	
เงินลงทุนสุทธิ
	
 	 2552	   จำนวนเงิน สัดส่วน	 2551 จำนวนเงิน สัดส่วน

      (ล้านบาท) (ร้อยละ)  (ล้านบาท) (ร้อยละ)

	 พันธบัตร	 	 	 	1,188.75		 23.90	 พันธบัตร	 598.87	 16.09	

	 ตั๋วเงินคลัง		 	 	-			 0.00	 ตั๋วเงินคลัง	 14.90	 0.40	

	 ตั๋วเงิน	 	 	 	 81.78		 1.64	 ตั๋วเงิน	 98.10	 2.64	

	 หุ้นทุน	 	 	 	 	582.12		 11.70	 หุ้นทุน	 555.05	 14.91	

	 หุ้นกู้	 	 	 	 1,088.21		 21.88	 หุ้นกู้	 678.92	 18.24	

	 หน่วยลงทุน	 	 	821.25		 16.51	 หน่วยลงทุน	 679.70	 18.26	

	 หลักทรัพย์อื่น	 	 -		 0.00	 หลักทรัพย์อื่น	 0.00	 0.00	

	 เงินให้กู้ยืมสุทธิ		 	44.16		 0.89	 เงินให้กู้ยืมสุทธิ	 63.49	 1.71	

	 เงินลงทุนอื่น	 	 1.38		 0.03	 เงินลงทุนอื่น	 2.58	 0.07	

	 เงินสดและเงินฝาก	 	 	 เงินสดและเงินฝาก	

	 	 สถาบันการเงิน	 1,165.61		 23.44	 	 สถาบันการเงิน	 1,029.97	 27.68	

	 รวมเงินลงทุนสุทธิ	 4,973.26	 100.00	 รวมเงินลงทุนสุทธิ	 3,721.58	 100.00	

	
รายได้จากการลงทุน

 	 2552	   จำนวนเงิน สัดส่วน	 2551 จำนวนเงิน สัดส่วน

      (ล้านบาท) (ร้อยละ)  (ล้านบาท) (ร้อยละ)

	 ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	 144.35	 80.31	 ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	 189.95	 n/a	

	 กำไร	(ขาดทุน)	จากการ	 	 	 กำไร	(ขาดทุน)	จากการ	

	 	 ลงทุนในหลักทรัพย์	 35.39	 19.69	 	 ลงทุนในหลักทรัพย์	 (200.07)	 n/a	

	 รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 179.74	 100.00	 รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 (10.12)	 100.00	

	 อัตราผลตอบแทน	 	 	 อัตราผลตอบแทน	

	 	 จากการลงทุนร้อยละ	 	 3.61	 	 จากการลงทุนร้อยละ	 	 (0.27)	
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88.

PremiumWritten

NetPremiumWritten

EarnedPremium
Written

Lossesincured
duringtheperiod

ProfitonUnderwriting

Investment
At	the	end	of	2009,	the	Company	had	the	increase	in	profit	from	the	net	investment	of	THB	179.74	Million	due	to	the	continuing	

improvement	in	the	Thai	stock	market	this	year	which	caused	the	Company	to	have	the	capital	gain	from	securities	trading	of	THB	

19.03	 Million	 and	 the	 unrealized	 gain	 from	 change	 in	 the	 value	 on	 investment	 of	 THB	 21.37	 Million.	 This	 resulted	 in																

the	improvement	in	the	investment	yield	of	3.61%	as	compared	to	2008	which	had	the	investment	loss	of	0.27%	

	 	
NetInvestment
	
 	 2009	   Amount Proportion	 2009 Amount Proportion
      (THBMillion) (%)  (THBMillion) (%)

	 Bonds	 	 	 	 	1,188.75	 23.90	 Bonds	 598.87	 16.09	

	 Treasury	Bills	 	 	-			 0.00	 Treasury	Bills	 14.90	 0.40	

	 Notes	 	 	 	 81.78		 1.64	 Notes	 98.10	 2.64	

	 Capital	Stock	 	 	582.12		 11.70	 Capital	Stock	 555.05	 14.91	

	 Debentures		 	 1,088.21		 21.88	 Debentures	 678.92	 18.24	

	 Unit	Trust	 	 	 	821.25		 16.51	 Unit	Trust	 679.70	 18.26	

	 Other	Securities	 -		 0.00	 Other	Securities	 0.00	 0.00	

	 Net	Loans		 	 	44.16		 0.89	 Net	Loans	 63.49	 1.71	

	 Other	Investments	 1.38		 0.03	 Other	Investments	 2.58	 0.07	

	 Cash	and	Deposits	 	1,165.61		 23.44	 Cash	and	Deposits	 1,029.97	 27.68	

	 Total	Net	Investment	 4,973.26	 100.00	 Total	Net	Investment	 3,721.58	 100.00	

	
InvestmentIncome


 	 2009	   Amount Proportion	 2009 Amount Proportion
      (THBMillion) (%)  (THBMillion) (%)

	 Interest	and	Dividend	Receivable	 144.35	 80.31	 Interest	and	Dividend	Receivable	 189.95	 n/a	

	 Gain	(Loss)	from	Securities	 	 	 Gain	(Loss)	from	Securities	

	 	 Investment		 35.39	 19.69	 	 Investment	 (200.07)	 n/a	

	 Total	Net	Investment	Income	 79.74	 100.00	 Total	Net	Investment	Income	 (10.12)	 100.00	

	 Rate	of	Return	on	 	 	 Rate	of	Return	on	

	 	 	Investment	(%)	 	 3.61	 	 Investment	(%)	 	 (0.27)	
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ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ปี	2552	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสงูข้ึนกว่าปี	2551	ประมาณร้อยละ	2.66	ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนใหญ่มาจากค่าเส่ือมราคา	
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	 อย่างไรก็ตาม	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานอื่นมีจำนวนที่ลดลงเป็นผลให้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับเพิ่มเล็กน้อยจำนวน	24	ล้านบาท	
	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี	2552	ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ	25	ในขณะที่ปี	2551	ระหว่างปีได้มีการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคล	ใน
งบกำไรขาดทุน	เพ่ิมข้ึนจำนวน	ประมาณ	79	ล้านบาท	ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ตามพระราชกฤษฎีกา	
ฉบับที่	475	พ.ศ.	2551	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2551	โดยลดอัตราภาษีจากร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	25	ของกำไรสุทธิเฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกิน	 300	 ล้านบาท	 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และจากนโนบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีของบริษัท	ในการน้ี	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษัทฯ	ท่ีบันทึกบัญชีไว้ก่อนหน้าด้อยค่าลดลงประมาณ	79	ล้านบาท	

สรุป
จากผลการดำเนินงานท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้นท้ังหมด	สามารถสรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีน่าสนใจได้จากตารางดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี	

	
      2552 2551 2550

	 อัตราส่วนกำไรจากการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	(ร้อยละ)	 32.71	 34.83	 33.52	

	 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)	 4.78	 3.80*	 6.22	

	 อัตราส่วนผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	 7.20	 3.84*	 8.59	

	 อัตราความเสียหาย	(ร้อยละ)	 49.99	 48.25	 44.88	

	 อัตราส่วนค่าใช้จ่าย	(ร้อยละ)	 43.40	 44.49	 47.14	

	 อัตราส่วนรวม	(ร้อยละ)	 93.39	 92.74	 92.02	

	

	

	
 Year   UnderwritingProfit ROA2 ROE3 LossRatio4 Exp.Ratio5 Combined
      Margin1(%) (%) (%) (%) (%) Ratio6 

	 2552	 	 	 	 32.71	 4.78	 7.20	 49.99	 43.40	 93.39	

	 2551	 	 	 	 34.83	 3.80*	 3.84*	 48.25	 44.49	 92.74	

	 2550	 	 	 	 33.52	 6.22	 8.59	 44.88	 47.14	 92.02	

		
	
1	กำไรจากการรับประกันภัย ต่อ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
2 กำไรก่อนภาษีเงินได้ ต่อ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
3 กำไรสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 
4	(ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม) ต่อ เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
5 (ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ บวก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น บวก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) ต่อ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
6	Loss Ratio บวก Expenses  Ratio 

* ไม่รวมผลกระทบเรื่องการปรับอัตราภาษีฯ จำนวน 79 ล้านบาท 
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90.

OperatingExpenses
In	2009,	the	Company	had	higher	operating	expenses	than	2008	by	2.66%.	The	majority	of	the	increase	in	expenses	came	from	

the	 depreciation,	 the	 amortization	 of	 intangible	 assets	 and	 the	 sales	 promotion	 expenses.	 However,	 the	 bad	 debt	 and	 doubtful	

account	and	the	expenses	from	other	operations	had	been	decreased	which	resulted	in	overall	operating	expenses	slightly	increased	

by	THB	24	Million.	

	 	
CorporateIncomeTax
In	2009,	the	Corporate	Income	Tax	was	calculated	by	using	25%	tax	rate	while	there	were	adjustment	for	the	increase	in	corporate	

income	tax	of	approximately	THB	79	Million	in	the	Profit	&	Loss	Statement	during	2008	due	to	the	announcement	on	the	decrease	

in	 corporate	 income	 tax	 rate	per	 the	Royal	Decree	No.	475	B.E.	2551	 (A.D.	2008),	which	was	effective	on	7	August	2008,	by	

decrease	the	tax	rate	from	30%	to	25%	of	the	net	profit	not	exceeding	THB	300	Million	for	 the	 listed	companies	 in	the	Stock	

Exchange	 of	 Thailand	 and	 from	 the	 accounting	 policy	 concerning	 the	 Company’s	 deferred	 tax.	 For	 this	 matter,	 the	 company’s	

deferred	tax	assets,	which	had	been	recorded	in	the	accounting,	devalued	by	approximately	THB	79	Million.	

	
Summary
According	to	the	abovementioned	performance,	the	key	financial	ratios	can	be	presented	per	the	following	table:	

	
      2009 2008 2007

	 Profit	Margin	Ratio	(%)	 32.71	 34.83	 33.52	

	 Return	on	Asset	Ratio	(%)	 4.78	 3.80*	 6.22	

	 Return	on	Equity	Ratio	(%)	 7.20	 3.84*	 8.59	

	 Loss	Ratio	(%)		 49.99	 48.25	 44.88	

	 Operating	Expense	Ratio	(%)	 43.40	 44.49	 47.14	

	 Combined	Ratio	(%)	 93.39	 92.74	 92.02	

	

	

	
 Year   UnderwritingProfit ROA2 ROE3 LossRatio4 Exp.Ratio5 Combined
      Margin1(%) (%) (%) (%) (%) Ratio6 

	 2009	 	 	 	 32.71	 4.78	 7.20	 49.99	 43.40	 93.39	

	 2008	 	 	 	 34.83	 3.80*	 3.84*	 48.25	 44.49	 92.74	

	 2007	 	 	 	 33.52	 6.22	 8.59	 44.88	 47.14	 92.02	

	

	
1	Profit from underwriting divided by Net Premium Written. 
2 Profit before tax divided by Average Total Assets. 
3 Net Profit divided by Average Shareholders’ Equity. 
4	(Losses incurred during the year plus Claims expenses) divided by Earned Premium Written. 
5 (Salaries and Commission plus Other underwriting expenses plus Operating Expenses) divided by Net Premium Written. 
6	Loss Ratio plus Expenses Ratio. 

* Not include the impact from the adjustment in corporate income tax rate of THB 79 Million. 

	

	



Revenue Structure
and 3 Year per Share Data

	 	 	 	 	 	 	 	 																				หน่วย:	บาท		

	 	 	 	 	 	 2552 2551 2550  
      จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

	 เบี้ยประกันภัย	

	 	 ที่ถือเป็นรายได้		 	 	 	 	 	 	 	

	 อัคคีภัย	 	 	 712,420,239	 21.14%	 610,318,642	 20.55%	 604,738,680	 22.34%	 	

	 ภัยทางทะเล	 	 51,279,757	 1.52%	 53,350,792	 1.80%	 54,426,814	 2.01%	 	

	 ภัยรถยนต์			 	 1,831,098,135	 54.33%	 1,833,744,679	 61.74%	 1,196,320,134	 44.20%	 	

	 ภัยเบ็ดเตล็ด	 	 583,170,696	 17.30%	 458,550,201	 15.44%	 492,512,617	 18.20%	 	

	 	 รวม	 	 	 3,177,968,827	 94.30%	 2,955,964,314	 99.52%	 2,347,998,245	 86.74%	 	

		 รายได้	(ขาดทุน)	จากการลงทุน	179,735,975	 5.33%	 (10,121,137)	 (0.34%)	 322,582,571	 11.92%	 	

		 รายได้อื่น	 	 	 12,526,834	 0.37%	 24,282,075	 0.82%	 36,245,292	 1.34%	 	
		 รายได้รวม		 	 3,370,231,636	 100.00%	 2,970,125,251	 100.00%	 2,706,826,108	 100.00%	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
หมายเหตุ: ปี 2550 เป็นข้อมูลจากงบเสมือน โดยการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทยประกันภัย     
   ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วงรวมกัน คือ 1 มกราคม-19 มิถุนายน 2551 เป็นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย    
    และ บจก. เมืองไทยประกันภัย; 20 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2551 เป็นงบการเงินของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย    
   ปี 2552 ประกอบด้วยข้อมูลจากการดำเนินงานปกติตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

หน่วย:	บาท	

	 	 ข้อมูลต่อหุ้น 2552 2551

	 มูลค่าหุ้นตามบัญชี						 64.55	 56.43	

	 กำไรสุทธิต่อหุ้น					 	 4.36	 0.96	

	 เงินปันผลต่อหุ้น	 	 2.65*	 n/a	

	 อัตราการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ)	 60.80	 n/a	

	 ราคาหุ้น	ณ	วันสิ้นปี		 	 54.00	 37.00	

	 ราคาปิด/กำไรสุทธิต่อหุ้น	(เท่า)		 12.39	 38.54	

หมายเหตุ: สำหรับปี 2552 แสดงข้อมูลตั้งแต่ควบบริษัท คือ 20 มิถุนายน 2552 
* เสนอผู้ถือหุ้นสำหรับเงินปันผลประจำปี 2552 จำนวน 2.65 บาทต่อหุ้น 
	



93
Annual	Report	2009	

92.

โครงสร้างรายได้และข้อมูลต่อหุ้นในรอบ3ปี

	 	 	 	 	 	 	 	 																				Unit:	Baht		

	 	 	 	 	 	 2009 2008 2007  
      Amount % Amount % Amount % 

	 Underwriting	

	 	 Income		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Fire		 	 	 	 712,420,239	 21.14%	 610,318,642	 20.55%	 604,738,680	 22.34%	 	

	 Marine		 	 	 51,279,757	 1.52%	 53,350,792	 1.80%	 54,426,814	 2.01%	 	

	 Motor	 	 	 	 1,831,098,135	 54.33%	 1,833,744,679	 61.74%	 1,196,320,134	 44.20%	 	

	 Miscellaneous	 	 583,170,696	 17.30%	 458,550,201	 15.44%	 492,512,617	 18.20%	 	

	 	 Total	Underwriting	Income	3,177,968,827	 94.30%	 2,955,964,314	 99.52%	 2,347,998,245	 86.74%	 	

		 Investment	Income	(Loss)	 179,735,975	 5.33%	 (10,121,137)	 (0.34%)	 322,582,571	 11.92%	 	

		 Other	Income	 	 12,526,834	 0.37%	 24,282,075	 0.82%	 36,245,292	 1.34%	 	

		 Total	Income	 	 3,370,231,636	 100.00%	 2,970,125,251	 100.00%	 2,706,826,108	 100.00%	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Remarks : 2007 information from Pro forma Financial Statements which combined both Phatra Insurance Pcl. and Muangthai Insurance Co.,Ltd.   
   2008, information comprised two periods:- 1 Jan-19 June’08 of both companies; and 20 June-31 Dec’08 of Muang Thai Insurance PCL. 
   2009, financial operation was from 1 January to 31 December 

Unit:	Baht	

	 	 PerShereData 2009 2008

	 Book	Value			 	 64.55	 56.43	

	 Earning	Per	Share			 	 4.36	 0.96	

	 Dividend	Per	Share			 	 	2.65*	 n/a	

	 Payout	Ratio	(%)	 	 60.80	 n/a	

	 Share	Price	at	Year-End	 54.00	 37.00	

	 Price	Per	Earning	Ratio	(Time)	 12.39	 38.54	

Note: For 2008, ibformation was provided since the amalgamation date, 20 June 2008 
* Propose to the sharesholders for dividend of 2009 of Baht 2.65 per share 



3-Year
Operation Statistics

หน่วย:	พันบาท	

  Combined Combined Proforma
  2552 2551 2550

เบี้ยประกันภัยรับตรง-รวมทุกภัย		 4,211,161		 4,008,510		 3,371,331		

เบี้ยประกันภัยรับรวม-รวมทุกภัย	 4,550,081	 4,227,301	 3,724,823		
 	 อัตราการเติบโต-เบี้ยประกันภัยรับรวม	 5.06%	 13.49%	 16.07%	
 	 ส่วนแบ่งการตลาด		 3.83%	 3.77%	 3.35%	
 	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง		 73.42%	 73.31%	 70.60%	
 	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	 49.99%	 48.25%	 44.88%	
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	อัคคีภัย		 842,122		 810,880		 646,086		
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	อัคคีภัย		 925,520		 892,608		 839,890		
 	 อัตราการเติบโต-เบี้ยประกันภัยรับรวม		 3.85%	 6.28%	 n/a	
 	 ส่วนแบ่งการตลาด		 10.82%	 10.81%	 9.09%	
 	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง		 78.59%	 77.00%	 71.10%	
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	 13.39%	 11.78%	 26.82%	
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	ภัยทางทะเล		 93,935		 102,570		 91,556		
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	ภัยทางทะเล		 99,368		 108,928		 102,871		
 	 อัตราการเติบโต-เบี้ยประกันภัยรับรวม		 (8.42%)	 5.89%	 n/a	
	  ส่วนแบ่งการตลาด		 2.59%	 2.45%	 2.39%	
 	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง		 48.16%	 47.74%	 48.31%	
 	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	 24.23%	 30.19%	 48.70%	
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	ภัยเบ็ดเตล็ด		 1,375,483		 1,223,540		 1,105,741		
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	ภัยเบ็ดเตล็ด		 1,625,574		 1,354,265		 1,253,289		
 	 อัตราการเติบโต-เบี้ยประกันภัยรับรวม		 12.42%	 8.06%	 n/a	
 	 ส่วนแบ่งการตลาด		 4.17%	 4.02%	 3.89%	
 	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง		 41.06%	 36.20%	 36.81%	
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	 46.16%	 52.44%	 51.07%	
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	รถยนต์		 1,899,620		 1,871,500		 1,527,948		
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	รถยนต์		 1,899,620		 1,871,501		 1,527,772		
 	 อัตราการเติบโต-เบี้ยประกันภัยรับรวม		 1.50%	 22.50%	 n/a	
 	 ส่วนแบ่งการตลาด		 2.90%	 2.92%	 2.49%	
 	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง		 99.92%	 99.90%	 99.59%	
 	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	 66.17%	 59.86%	 51.29%	
	
กำไรก่อนภาษีเงินได้		 331,676		 164,977		 412,929		
กำไรสุทธิ		 257,123		 56,789		 310,357		
อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ	(ร้อยละ)		 5.65%	 1.34%	 8.33%	
สินทรัพย์		 7,620,008	 6,261,370	 6,569,782		
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)		 4.78%	 2.57%	 6.22%	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		 3,808,716		 3,329,117		 3,746,220		
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)		 7.20%	 1.61%	 8.59%	
	
หมายเหตุ 1) ปี 2550 เป็นข้อมลูจากงบเสมือน โดยการรวมข้อมลูงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทยประกันภัย ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุ้น       
	 	 	 	 มีรายการส่วนเกินทุนจากการควบบริษัท จำนวน 908.22 ล้านบาท 
             2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมลู 2 ช่วง คือ 1 มกราคม-19 มิถุนายน 2551 เป็นการรวมข้อมลูงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทย 
    ประกันภัย; 20 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2551 เป็นงบการเงินของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 
             3) บมจ. ภัทรประกันภัย มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ จำนวน 1,000 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2550 
   4) ปี 2552 ประกอบด้วยข้อมูลจากการดำเนินงานปกติตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 



95
Annual	Report	2009	

94.

สถิติผลการดำเนินงานในรอบ3ปี

Unit:	Thousand	Bath	

  Combined Combined Proforma
  2009 2008 2007

Direct	Premium-Total		 4,211,161		 4,008,510		 3,371,331		
Gross	Premium-Total	 4,550,081	 4,227,301	 3,724,823		
 	 Growth	Rate-Gross	premium	 5.06%	 13.49%	 16.07%	
 	 Market	Share		 3.83%	 3.77%	 3.35%	
 	 Retention	Rate		 73.42%	 73.31%	 70.60%	
 	 Loss	Ratio	 49.99%	 48.25%	 44.88%	
Direct	Premium-Fire		 842,122		 810,880		 646,086		
Gross	Premium-Fire		 925,520		 892,608		 839,890		
 	 Growth	Rate-Gross	premium		 3.85%	 6.28%	 n/a 	
Market	Share		 10.82%	 10.81%	 9.09%	
 	 Retention	Rate		 78.59%	 77.00%	 71.10%	
	 Loss	Ratio	 13.39%	 11.78%	 26.82%	
Direct	Premium-Marine		 93,935		 102,570		 91,556		
Gross	Premium-Marine		 99,368		 108,928		 102,871		
 	 Growth	Rate-Gross	premium			 (8.42%)	 5.89%	 n/a	
	 Market	Share		 2.59%	 2.45%	 2.39%	
 	 Retention	Rate		 48.16%	 47.74%	 48.31%	
 	 Loss	Ratio	 24.23%	 30.19%	 48.70%	
Direct	Premium-Miscellaneous		 1,375,483		 1,223,540		 1,105,741		
Gross	Premium-Miscellaneous		 1,625,574		 1,354,265		 1,253,289		
 	 Growth	Rate-Gross	premium		 12.42%	 8.06%	 n/a	
 	 Market	Share		 4.17%	 4.02%	 3.89%	
 	 Retention	Rate		 41.06%	 36.20%	 36.81%	
	 Loss	Ratio	 46.16%	 52.44%	 51.07%	
Direct	Premium-Motor		 1,899,620		 1,871,500		 1,527,948		
Gross	Premium-Motor			 1,899,620		 1,871,501		 1,527,772			
 	 Growth	Rate-Gross	premium		 1.50%	 22.50%	 n/a	
 	 Market	Share		 2.90%	 2.92%	 2.49%	
 	 Retention	Rate		 99.92%	 99.90%	 99.59%	
 	 Loss	Ratio	 66.17%	 59.86%	 51.29%	
	
Profit	Before	Income	Tax	 331,676		 164,977		 412,929		
Net	Profit		 257,123		 56,789		 310,357		
Net	Profit	Margin	on	Premium	Written	(%)		 5.65%	 1.34%	 8.33%	
Assets		 7,620,008	 6,261,370	 6,569,782		
Return	on	Total	Assets	(%)			 4.78%	 2.57%	 6.22%	
Shareholders’	Equity		 3,808,716		 3,329,117		 3,746,220		
Return	on	Shareholders’	Equity	(%)			 7.20%	 1.61%	 8.59%	
	
Remarks : 1) 2007 information was from Pro forma Financial Statements which combined both Phatra Insurance Plc. and Muang Thai Insurance Co., Ltd.  
    Shareholders’ Equity included ‘Surplus on Business Combination’ of Baht 908.22 million.  
   2) 2008, information comprised two periods:- 1 January-19 June 2008 of both companies; and 20 June-31 December 2008 of Muang Thai Insurance Plc.  
   3) Phatra Insurance Plc. paid special dividend of Baht 1,000 billion in November 2008 
   4) 2009, financial operation was from 1 January to 31 December 

	



Competitive Situation
in the Non-Life Insurance Industry
and the Trend for Future Competition
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินท่ัวโลกในปี	2551	รวมถึงความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ	 ส่งผลให้	
เศรษฐกิจของไทยเร่ิมซบเซาลงไปในระยะเวลาดังกล่าวซ่ึงต่อเน่ืองมาจนถึงปี	2552	แต่ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ	ของภาครัฐ	
อย่างมีประสิทธิภาพ	 กอปรกับการเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการหันมาลงทุน
และมีการส่งออกที่เพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี	 2552	 โดยมีแนวโน้มของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ	(GDP)	ของปี	2552	อยูท่ี่ร้อยละ	-3.5	ถึง	-4.1	และคาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปี	2553	ซ่ึงหน่วยงานทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ	
อาทิ	 กระทรวงการคลัง	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สภาพัฒน์)	 และศูนย์วิจัย
กสิกรไทย	ได้คาดการณ์	GDP	ในปี	2553	ไว้ตรงกัน	คืออยู่ระหว่างร้อยละ	3.0–4.0	ต่อปี	
	
จากการคาดการณ์	GDP	ของหน่วยงานทางเศรษฐกิจดังกล่าว	มีผลมาจากปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย	
ในปี	2553	ดังต่อไปนี้	
	
  1.นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี	 2552	 ที่เห็นผลได้ชัดเจนจากการฟื้นตัว				
	 	 	 ทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี	2552	ที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทุนในภาครัฐและส่งเสริมให้การลงทุนในภาคเอกชนปรับ	
	 	 	 ตัวดีขึ้นตามไปด้วย	 ส่งผลต่อเนื่องให้การบริโภคทั้งในภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น	 โดยกระทรวงการคลังได้ประเมินการบริโภค				
	 	 	 ภาครัฐและภาคเอกชนในปี	2553	จะขยายตัวที่ร้อยละ	3.9	และ	3.3	ต่อปี	ตามลำดับ	จากปี	2552	ที่หดตัวร้อยละ	7.6	และ	
	 	 	 -1.3	ต่อปี	ตามลำดับ		
	
	  2. เสถยีรภาพทางการเมอืงภายในประเทศ	จากความขัดแย้งและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ	ได้ส่งผลกระทบ	
	 	 	 โดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม	ท่ีดเูหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ท่ียากต่อการแก้ไข	แต่สถานการณ์ในปี	2552	ท่ีผ่านมาก็มีแนวโน้ม	
	 	 	 คลี่คลายลงได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปี	2551	
	
	 	 3.การส่งออก	 รายได้ที่มาจากการส่งออกสินค้าและบริการไปต่างประเทศ	 เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของ	 GDP	 มีอัตรา			
	 	 	 การชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในปี	2552	ที่ผ่านมา	เป็นผลมาจากการตกต่ำของเศรษฐกิจโลก	แต่อย่างไรก็ตาม	ทางสำนักงาน			
	 	 	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์การส่งออกปี	2553	มีมูลค่า	166.3	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	
	 	 	 หรือขยายตัวร้อยละ	10	ต่อปี	เม่ือเทียบกับปี	2552	ท่ีคาดว่าจะมีมลูค่าการส่งออก	151.2	พันล้านดอลลาร์สหัรฐฯ	เป็นผลมาจาก	
	 	 	 เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศในแถบอาเซียนโดยการลด		
	 	 	 ภาษีสินค้านำเข้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน	จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมการขยายตัวการส่งออกของไทยในปี	2553	ได้เป็นอย่างดี	

  4.ปจัจยัตา่งๆทางเศรษฐกจิ
	 	  4.1 ภาวะเงนิเฟอ้	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนธันวาคม	2552	ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดในรอบปีที่ร้อยละ	3.5	และทางศูนย์วิจัย	
	 	 	 	 	 กสิกรไทยได้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี	 2553	 อยู่ที่ประมาณร้อยละ	 3.0-4.0	 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรและ					
	 	 	 	 	 ราคาน้ำมันดิบที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง			
	
	 	 	 4.2 เสถยีรภาพของคา่เงนิบาท	 อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยอยูท่ี่	 33.52	บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ในปี	 2552	 และคาดการณ์			
	 	 	 	 	 ว่าจะแข็งตัวข้ึนไปอยูท่ี่	31.50	บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในส้ินปี	2553	ซ่ึงเป็นผลจากความแข็งแกร่งข้ึนของพ้ืนฐานเศรษฐกิจ	
	 	 	 	 	 ของประเทศในเอเชีย			
	
	 	 	 4.3 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก	 สำหรับในปี	 2552	 ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น	 โดยราคาอยู่ที่ระดับ	 60				
	 	 	 	 	 ดอลลาร์/บาร์เรล	และคาดการณ์ในปี	2553	ระดับราคาน้ำมันจะสงูข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาอยูท่ี่ประมาณ	75	ดอลลาร์/บาร์เรล	
	 	 	 	 	 ส่งผลให้สินค้าและบริการที่มีน้ำมันเป็นปัจจัยในการผลิตมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย	
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96.

ภาวะการณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
และแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

The	impact	from	the	global	economic	and	financial	crises	in	2008,	including	the	instability	of	the	domestic	politics,	resulted	in	the	
Thai	 economy	 to	 be	 sluggish	 during	 such	 period	which	 continued	 to	 last	 till	 2009.	 	 However,	with	 various	 effective	 economic	
stimulated	measures	from	the	public	sector,	 together	with	the	economic	recovery	of	the	 important	trading	countries,	created	the	
confidence	for	the	proprietors	to	invest	and	increase	their	export	volume.		This	resulted	in		better	recovery	for	the	Thai	economy	
during	the	second	half	of	2009,	with	the	trend	for	GDP	of	2009	at	-3.5	to	-4.1%	and	expects	to	continue	to	improve	in	2010.		The	
important	economic	agencies	such	as	the	Ministry	of	Finance,	the	Bank	of	Thailand,	the	National	Economic	and	Social	Development	
Board	and	the	Kasikorn	Research	Center	have	identically	forecasted	the	GDP	in	2010	to	be		around	3.0–4.0%	per	year.	
	
The	GDP	forecast	of	such	economic	agencies	resulted	from	the	following	important	economic	factors	toward	the	growth	rate	of	the	
Thai	economy	in	2010:	

1. Economicstimulatedmeasuresofthepublicsector	which	continued	from	2009	can	clearly	see	the	result	
	 	 from	the	economic	recovery	at	the	end	of	2009,	which	was	the	investment	stimulation	 in	the	public	sector	and	improved	the						
	 	 investment	in	the	private	sector	too.		This,	in	turn,	resulted	in	the	increase	consumption	for	both	public	and	private	sectors.					
	 	 The	Ministry	of	Finance	has	estimated	the	public	and	private	consumption	in	2010	will	expand	at	3.9%	and	3.3%	per	year,				
	 	 respectively,	from	the	contraction	of	7.6%	and	-1.3%	per	year	in	2009,	respectively.	
	
2. Stabilityofthedomesticpolitics	The	controversy	and	the	disorder	of	the	domestic	politics	directly	affected	the	overall		
	 	 economy	which	seems	to	be	the	major	problem	which	is	difficult	to	be	solved.		However,	the	situation	in	2009	had	the	tendency		
	 	 of	improvement	up	to	certain	level	as	compared	to	the	situation	in	2008.	
	
3. ExportThe	 revenue	generated	 from	 the	export	of	goods	and	services	 to	 the	 foreign	countries	was	 the	 important	main						
	 	 component	of	GDP	which	continued	to	slow	down	in	2009	as	the	result	of	the	recession	of	the	world	economy.		However,				
	 	 the	National	Economic	and	Social	Development	Board	forecasted	that	the	export	volume	in	2010	will	be	US	$166.3	Billion	or			
	 	 expands	at	10%	per	year,	as	compared	to	2009	with	the	expected	export	volume	around	US	$	151.2	Billion,	as	the	result	of		
	 	 the	economy	of	the	main	trading	countries	continues	to	improve	and	the	trade	liberalization	among	the	ASEAN	countries	by			
	 	 decrease	the	import	tax	within	the	ASEAN	countries	will	be	the	good	promoting	factor	for	the	export	expansion	of	Thailand	in	2010.		
	
4. Variouseconomicfactors
	  4.1 Inflation	The	inflation	rate	in	December	2009	at	3.5%	was	the	highest	level	of	the	year	and	the	Kasikorn	Research			
	 	 	 	 Center	had	forecasted	the	inflation	rate	of	2010	around	3.0–4.0%	due	to	the	continuing	tendency	for	the	increase	in			
	 	 	 	 the	price	of	commodities	and	crude	oil.	
	
	  4.2 StabilityofThaiBaht	The	exchange	rate	of	Thai	Baht	was	THB	33.52	:	US	$1	in	2009	and	expects	to	appreciate	
	 	 	 	 to	THB	31.50	:	US	$1	at	the	end	of	2010	as	the	result	of	the	strength	of	the	economic	base	of	the	Asian	countries.				
	 	 	
	  4.3 World’scrudeoilpriceThe	oil	price	increased	to	US$	60	per	barrel	in	2009	and	is	expected	to	continue	to	increase			
	 	 	 	 to	around	US	$	75	per	barrel.		As	the	result,	it	will	cause	the	goods	and	services	which	have	the	oil	as	one	of	the				
	 	 	 	 production	factors	to	have	higher	production	cost	too.	
	 	



จากปัจจัยสำคัญต่างๆ	ทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาข้างต้น	น่าจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและธุรกิจประกันวินาศภัยในปี	2553	ดังน้ี	
						
ตารางที่1:เปรยีบเทยีบเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง การประมาณการ และอตัราการขยายตวัของเบีย้ประกนัภยั
    ปี2549–2553


 ประเภทประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัย 

      (ล้านบาท) (ร้อยละ)

      2549 2550 2551 2552* 2553* 2549 2550 2551 2552* 2553*

	 อัคคีภัย	 	 	 7,174.04	 7,103.80		 7,500.28		 7,709.31	 8,027.09	 (7.36)	 (0.98)	 5.58	 2.79	 4.12	

	 ภัยทางทะเลและขนส่ง	 3,869.11	 3,826.29		 4,193.71		 3,652.51	 3,827.47	 2.10	 (1.11)	 9.60	 (12.91)	 4.79	

	 รถยนต์		 	 	 56,755.77		 61,261.16		 64,158.09	 63,264.00	 65,538.95	 7.92	 7.94	 4.73	 (1.39)	 3.60	

	 เบ็ดเตล็ด	 	 	 27,292.28		 28,456.70		 30,402.17		 34,292.95	 37,646.61	 10.45	 4.27	 6.84	 12.80	 9.78	

	 เบี้ยประกันภัยรวม	 95,091.21		 100,647.94		 106,254.24		 108,918.76		 115,040.11		 7.05	 5.84	 5.57	 2.51	 5.62	

 	
 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
* ประมาณการจากบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 

	
ภาวะอตุสาหกรรมประกนัวนิาศภยัและการแขง่ขนัในปี2553
จากประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี	2553	อ้างอิงบริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำกัด	(มหาชน)	ได้คาดการณ์ว่าธุรกิจประกัน
วินาศภัยจะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอยู่ที่	 115,040.11	 ล้านบาท	 ขยายตัวร้อยละ	 5.62	 เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับตรงปี	 2552	
เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยปี	2553	จะขยายตัวอยูร่ะหว่างร้อยละ	2.0–4.0	ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจากทางภาครัฐ	
และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวไปในทางที่ดีขึ้น	 โดยปัจจัยสำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญในการขยายตัว
ของธุรกิจประกันภัยด้วยเช่นกัน	โดยต้องปราศจากผลกระทบด้านการเมืองที่คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้นในปีนี้	
	
จากตารางที่	1	จะเห็นได้ชัดว่าในปี	2553	ประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยขยายตัวมากที่สุด	คือประมาณร้อยละ	9.78	เนื่อง
มาจากการใช้จ่ายในภาครัฐในด้านการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 โดยโครงการก่อสร้างใหญ่ท่ีคาดว่าจะเร่ิมดำเนินการได้ก่อน	
ในปีน้ีคือ	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	บางซ่ือ-บางใหญ่	รวมไปถึงการก่อสร้างในภาคเอกชนท้ังท่ีอยูอ่าศัยและอาคารพาณิชย์ก็จะมีทิศทาง	
ท่ีดีข้ึนตามแนวโน้มของเศรษฐกิจ	จะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย	โดยเฉพาะประกันภัยความเส่ียงภัยทางทรัพย์สิน	ประกันภัยวิศวกรรม	
อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ	 ซึ่งจะส่งผลถึงการประกันอัคคีภัย	 ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยขึ้นด้วยเช่นกัน					
แต่สำหรับในปี	 2553	 นี้	 จะมีการปรับลดพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยพื้นฐานลงส่งผลให้เบี้ยประกันอัคคีภัยโดยภาพรวมน่าจะเติบโต		
ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร	 โดยคาดการณ์เบี้ยประกันอัคคีภัยในปี	 2553	 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	 4.12	 แต่สำหรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	
จะได้รับผลโดยตรงจากการเปิดเขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศในเขตอาเซียน	โดยเร่ิมมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม	2553	ซ่ึงเป็นการลด	
ภาษีสินค้านำเข้าระหว่างประเทศสมาชิก	ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกและนำเข้าในย่านอาเซียนจะคึกคักมากย่ิงข้ึน	อีกท้ังอุตสาหกรรม	
การผลิตภายในประเทศที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ	 ทำให้ตัวเลขการนำเข้า-ส่งออก	 น่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้น	 ซึ่งเป็นผลดี
โดยตรงต่อธุรกิจประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	 ทั้งประกันตัวเรือ	 และสินค้า	 โดยคาดว่าจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	 4.79	
ในส่วนของตลาดธุรกิจประกันภัยรถยนต์ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม	 เพราะสัดส่วนเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์เท่ากับร้อยละ	 60	 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับประเภทประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ	 การเติบโตของประกันภัย
รถยนต์ในปีนี้มาจาก	 การฟื้นตัวของตลาดรถยนต์สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี	 2552	 ทั้งนี้จากปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตรา
แลกเปล่ียนซ่ึงคาดว่าจะทวีความรุนแรงข้ึนในปี	2553	และการปรับเพ่ิมความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับท่ีส่งผลต่อค่าใช้จ่าย	
เก่ียวกับค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ท่ีจะเพ่ิมข้ึนไปด้วยน้ัน	 น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เติบโตได้ไม่มาก	
เท่าท่ีควรเม่ือเทียบกับประกันวินาศภัยประเภทอ่ืนๆ	โดยคาดว่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์จะสามารถมีอัตราการเติบโตได้ร้อยละ	3.60	ซ่ึงถือว่า	
เป็นอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุดหากเทียบกับการประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ	
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From	 the	 abovementioned	 important	 economic	 factors	 should	 result	 in	 the	 growth	 of	 the	 economy	 and	 the	Non-Life	 Insurance	
industry	in	2010	as	follows:	

Table 1: Compare the Direct Written Premium, the Forecast and the Growth Rate of the
Premiumfor2006-2010

 Classof   DirectWrittenPremium GrowthRateofthePremium 

 ofBusiness (THBMillion) (%)

      2006 2007 2008 2009* 2010* 2006 2007 2008 2009* 2010*

 Fire		 	 	 	 7,174.04	 7,103.80		 7,500.28		 7,709.31	 8,027.09	 (7.36)	 (0.98)	 5.58	 2.79	 4.12	

	 Marine	 	 	 	 3,869.11	 3,826.29		 4,193.71		 3,652.51	 3,827.47	 2.10	 (1.11)	 9.60	 (12.91)	 4.79	

	 Motor	 	 	 	 56,755.77	 61,261.16	 64,158.09	 63,264.00	 65,538.95	 7.92	 7.94	 4.73	 (1.39)	 3.60	

	 Miscellaneous	 	 27,292.28	 28,456.70		 30,402.17		 34,292.95	 37,646.61	 10.45	 4.27	 6.84	 12.80	 9.78	

	 Total	Premium		 95,091.21	 100,647.94	 106,254.24		108,918.76		115,040.11		 7.05	 5.84	 5.57	 2.51	 5.62	

 	
Source: Office of Insurance Commission. 
* Forecast from Thai Reinsurance Public Company Limited. 

	
SituationoftheNon-LifeInsuranceIndustryandtheCompetitionin2010
The	direct	written	premium	of	the	Non-Life	Insurance	 industry	 in	2010,	as	forecast	by	Thai	Reinsurance	Plc.	will	be	around	THB	
115,040.11	Million,	with	the	growth	rate	of	5.62%	when	compared	with	the	direct	written	premium	of	2009,	as	the	Thai	economy	
in	2010	will	grow	between	2.0-4.0%	as	the	result	of	the	continuing	economic	stimulation	from	the	public	sector	and	the	tendency	
for	the	world	economy	which	begins	to	recover	in	the	better	direction.		The	important	factor	of	the	economic	growth	will	also	play	
the	important	role	toward	the	growth	of	the	Non-Life	Insurance	industry	but	must	without	the	political	impact	which	is	expected	to	
be	more	intense	this	year.	
	
From	Table	1	we	can	clearly	see	that,	in	2010,	Miscellaneous	Accident	Insurance	will	have	highest	growth	rate	around	9.78%	due	
to	 the	 public	 spending	 on	 investment	 under	 the	 Thai	 Khem	 Khaeng	 “Thailand:	 Investing	 from	 Strength	 to	 Strength”	 Economic	
Stimulus	Package.		The	major	construction	projects	which	are	expected	to	begin	within	this	year	are	the	Metropolitan	Rapid	Transit	
Purple	Line	Project	(Bang	Sue–Bang	Yai	Section),	 including	the	construction	 in	the	private	sector	for	both	residential	housing	and	
commercial	buildings,	will	have	better	direction	following	the	economic	trend	which	will	provide	the	good	opportunity	for	the	Non-
Life	Insurance	industry,	particularly	on	the	Property	Insurance,	Engineering	Insurance,	Personal	Accident	and	Health	Insurance.		For	
the	Fire	Insurance,	it	is	expected	to	have	the	growth	in	the	insurance	premium	too.		However,	as	there	will	be	some	reduction	in	
the	basic	fire	insurance	tariff	in	2010,	it	is	expected	that	the	overall	premium	growth	for	fire	insurance	in	2010	will	be	4.12%	only.		
For	the	Marine	&	Transportation	Insurance	will	directly	benefit	from	the	free	trade	liberalization	of	the	ASEAN	countries,	which	has	
been	effective	since	January	2010,	by	decrease	the	import	duty	among	the	member	countries.		This	will	result	in	the	export	and	
import	business	in	ASEAN	to	be	more	vigorous.		Apart	from	that,	the	domestic	production	industry	begins	to	have	better	sign	in	line	
with	 the	economic	condition	which	causes	 the	 figures	 for	 the	export	 and	 import	 to	be	upswing.	 	This	will	 be	beneficial	 to	 the	
Marine	 Insurance	 business	 for	 both	 hull	 and	 cargo	 with	 the	 estimated	 growth	 rate	 around	 4.79%	 Motor	 Insurance	 plays	 an	
important	 role	on	the	overall	growth	of	 the	Non-Life	 Insurance	 industry	as	 the	proportion	of	motor	 insurance	premium	equals	 to	
60%	which	 represents	 the	highest	 proportion	when	 compared	with	 other	 classes	of	 business.	 	 The	growth	of	motor	 insurance	
comes	 from	 the	 recovery	 of	 the	 automobile	 market	 since	 the	 end	 of	 2009.	 The	 problems	 from	 the	 volatility	 of	 oil	 price	 and	
exchange	 rate,	which	 are	 expected	 to	 be	more	 intense	 in	 2010,	 together	with	 the	 increase	 in	 cover	 of	 the	Compulsory	Motor	
Insurance	which	will	result	in	higher	claim	expenses,	should	be	the	important	factors	which	will	cause	Motor	Insurance	not	to	grow	
that	much	when	compared	with	other	classes	of	business.		It	is	expected	that	Motor	Insurance	premium	will	have	the	growth	rate	
around	3.60%	which	is	considered	to	be	the	lowest	growth	rate	when	compared	with	other	classes	of	Non-Life	Insurance	business.	



ในรอบปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและ
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจำปี 2551 
จำนวน 1 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทาน
แผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และประชุมพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 
ก่อนสอบทาน และภายหลังสอบทาน สำหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2552 จำนวน 5 ครั้ง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
และตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่การสอบทานการกำกับดแูลกิจการท่ีดี การสอบทานงบการเงิน สอบทานการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
  1. สอบทานการกำกับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตาม 
   ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ     
   ดำเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการกำกับดแูลกิจการ สิทธิของผูถื้อหุ้น สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจ 
   และการถ่วงดุลของผู้บริหาร และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ  
 
  2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และปรับปรุง 
   กระบวนงานและระบบคอมพิวเตอร์หลักขององค์กร เพื่อการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ 
   การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด    
   ข้อผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ความเช่ือถือได้และครบถ้วนของข้อมลูทางการเงิน 
   และข้อมูลการปฏิบัติงาน 
 
  3. สอบทานงบการเงินประจำปี 2551 และงบการเงินรายไตรมาสประจำปี 2552 ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติ    
   ตามมาตรฐานบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาด 
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบ 
   บัญชีร่วมประชุมพิจารณางบการเงิน ได้สอบทานและสอบถามผูส้อบบัญชีในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน 
   และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระสำคัญ 
 
  4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมิน   
   ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำลัง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ  
   ได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตาม  
   มาตรฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยวางแผนตรวจสอบกระบวนการประกันภัยต่อ กระบวนการรับประกันภัยรถยนต์ 
   กระบวนการบริหารผลประโยชน์ กระบวนการรับประกันภัยท่ัวไป กระบวนการจัดทำรายงานงบการเงิน กระบวนการบริการ 
   ของสาขาย่อย กระบวนการลงทุน และอื่นๆ เป็นต้น 

Report
of the Audit Committee
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In 2009, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited had six joint meetings with the 
Management and various units of the Company.  One meeting was to consider the details and review the financial 
statements for 2008 and another five joint meetings with Ernst & Young Office Limited, which is the Company’s auditor, 
to review the audit plan and the independence in audit and to consider the details and review the interim financial 
statements before and after review for the three, six and nine months period of 2009. 
  
The Audit Committee has performed per the scope of authorities and responsibilities assigned by the Board of Directors 
and per the Company’s regulations concerning the criteria and guidelines of the Audit Committee, in line with the 
stipulations of the Stock Exchange of Thailand to review the good corporate governance, financial statements, risk 
management, internal control assessment and to supervise the internal audit which can be summarized as follows: 
 
  1. Review on the good corporate governance – the Audit Committee has supervised the disclosure of the transparent   
   information and the compliance to the announcement of the Securities Exchange Commission, the Stock Exchange    
   of Thailand and the related laws on business operations such as review the policy for corporate governance, the rights 
   of the shareholders, the rights of the stakeholders, the business ethics and the balance of the executive officers  
   and to ensure that the Company has complied with the normal business conditions.  
 
  2. Review on the adequacy of the internal control system – by assess the efficiency of the internal control system  
   and improve the work process and the core system of the organization for the internal control on the effectiveness 
   and the efficiency of the operations, the use of resources efficiently and economically which includes the supervision 
   of properties, prevention or reduction of errors, loss, leakage, waste or dishonest act, reliability and completeness 
   of the financial and the operating information. 
  
  3. Review on the Financial Statements for 2008 and the Quarterly Financial Statements for 2009 of the Company to     
   ensure the compliance to the accounting standard of the Accounting Act B.E. 2543 (A.D. 2000), the announcement 
   of the Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand and the accounting system and the      
   financial statements are accurate and reliable.  The Audit Committee has invited the auditor for joint meeting to        
   consider the Financial Statements, reviewed and enquired the auditor on the accuracy and completeness of the       
   Financial Statements and the adequacy on the disclosure of information, the adjustment on the accounting record     
   which has significant impact on the Financial Statements. 
 
  4. Supervise the internal audit – by review the operations on the internal audit, the audit plan, the assessment on   
   the performance of the Internal Audit Office, budgeting and workforce.  Apart from that, the Audit Committee has 
   considered the annual audit plan for 2010, which was prepared on the bases of assessment for internal control    
   and per the risk standard of the Company by planning to audit the work processes of reinsurance, motor underwriting, 
   benefit management, non-motor underwriting, preparation of financial statements, service of the sub-branches,     
   investment and others. 

100.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



นายบรรยง  พงษ์พานิช 

กรรมการตรวจสอบ 

  5. สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนแล้ว 
   เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขออนุมัติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในปี 2553 ได้แต่งต้ังนายโสภณ  เพ่ิมศิริวัลลภ ผูส้อบบัญชี 
   รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาววิสสุตรา  จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853   
   และ/หรือ นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์    
   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
   และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมท้ังส้ินเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 
   ดังนี้ 
 
   1) ตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2553 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท 
   2) สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท 
   3) ตรวจสอบรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   
    เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท 
   4) สอบทานรายงานควบคุมภายในและการลงทุนเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ    
    ธุรกิจประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท 
   5) สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึงค่าความนิยม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท 
 
เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดแูลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยง 
ให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือได้ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 
            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล 

กรรมการตรวจสอบ 
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102.

Mr. Banyong  Pongpanich 

Independent Director 
Mr. Poonpipat  Aungurigul 

Independent Director 

  5. Review the audit plan and the independence of the auditor – has already considered and selected the auditor     
   and determined the remuneration to be proposed to the Board of Directors and, then, to seek approval from the  
   Annual General Meeting of the Shareholders in 2010 by appoint Mr. Sophon  Permsirivallop, Certified Public       
   Accountant Registration No. 3182 and/or Ms. Vissuta  Jariyathanakorn, Certified Public Accountant Registration    
   No. 3853 and/or Mrs. Nonglak  Pumnoi, Certified Public Accountant Registration No. 4172 and/or Mr. Chayapol    
   Suppasedtanon, Certified Public Accountant Registration No. 3972 of Ernst & Young Office Limited as the Company’s 
   auditor and determine the annual auditor’s fees for the total amount of THB 1,700,000.- (One Million and Seven   
   Hundred Thousand Bahts) with the following details: 
 
   1) To audit the Financial Statements for 2010 for the amount of THB 800,000.- 
   2) To review the Interim Financial Statements (three times on the quarterly basis), for the amount of THB 600,000.- 
   3) To audit the annual report to be submitted to the Office of Insurance Commission for the amount of THB 100,000.- 
   4) To review the Report on the Internal Control and the Investment to be submitted to the Office of Insurance   
    Commission for the amount of THB 150,000.- 
   5) To review the amortization of  intangible assets including the goodwill for the amount of THB 50,000.- 
 
To be proposed to the Board of Directors’ Meeting and the Annual General Meeting of the Shareholders for 2010 for 
further consideration and approval. 
 
The Audit Committee continuously values the good corporate governance, internal control and risk management in order 
for the Company to have the good corporate governance, have the suitable and adequate internal control for business 
operations, have the risk management in the acceptable level, have the accurate and reliable accounting system and 
financial reports including the compliance to the laws, rules and regulations which are related to the Company’s business 
operations. 
 
            On behalf of the Audit Committee 



คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี  ซึ่งงบการเงิน

ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมท้ังได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

ดังนั้นงบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง สมเหตุผล 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว   

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือม่ัน 

ได้ว่างบการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ

กระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญ 

นางกฤตยา  ล่ำซำ 

กรรมการผู้จัดการ 
นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ 

ประธานกรรมการ 

Report
of the Board of Directors
Responsibilities for
the Financial Statements

,

MuangThaiInsurancePublicCompanyLimited
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104.

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อรายงานทางการเงิน
บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด(มหาชน)

Mrs. Kritaya  Lamsam 

President 
Mr. Photipong  Lamsam 

Chairman 

The Board of Directors is responsible for the Financial Statements as well as the Financial Information of the Company shown in 

the Annual Report.  The said Financial Statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting 

standard in Thailand, with appropriate accounting policies which are regularly complied with through cautious consideration, and 

have been audited with unqualified opinion from the Independent Auditor.  Therefore, the Financial Statements will reflect the true 

and reasonable financial condition and the performance of the Company. 

 

The Board of Directors has arranged and maintained the Internal Control System and the Risk Management System properly and 

efficiently to ensure the recording of accounting information is accurate, complete and sufficient for the preservation of properties 

and prevention from any significant dishonest act or abnormal operations, including the compliance to the related laws and 

regulations which the Audit Committee has reported their operations to the Board of Directors and reported the opinion concerning 

this matter in the Report of the Audit Committee as shown in the Annual Report. 

 

The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control system is in the satisfactory level and can 

create the confidence that the Financial Statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited as at December 31, 2009 

show the financial condition, the performance and the cash flow correctly in the main points. 



เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ     

งบกระแสเงินสดสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงิน 

เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ 

ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ 

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ

ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ

การแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

Report
of Independent Auditor

นงลักษณ์  พุ่มน้อย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2553 
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106.

To the shareholders of Muang Thai Insurance Public Company Limited 
 
I have audited the balance sheets of Muang Thai Insurance Public Company Limited as at 31 December 2009 and 2008, and     

the related statements of income, change in shareholders’ equity and cash flow for the year ended 31 December 2009 and for the 

period as from 20 June 2008 to 31 December 2008. These financial statements are the responsibility of the Company’s 

management as to their correctness and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these 

financial statements based on my audits.  

 

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform 

the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit 

includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also 

includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall 

financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. 

 

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial positions of Muang Thai 

Insurance Public Company Limited as at 31 December 2009 and 2008, the results of its operations and its cash flows for the year 

ended 31 December 2009 and for the period as from 20 June 2008 to 31 December 2008 in accordance with generally accepted 

accounting principles. 

Nonglak  Pumnoi 

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172 
Ernst & Young Office Limited 
Bangkok: 24 February 2010 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



Balance
Sheetsงบดุล

หน่วย: บาท 
     หมายเหตุ 2552 2551  

สินทรัพย ์ 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์    
 พันธบัตร    1,188,745,534 598,873,442 
 ตั๋วเงินคลัง   - 14,903,085 
 ตั๋วเงิน    81,775,672 98,100,000 
 หุ้นทุน    582,120,879 555,045,964 
 หุ้นกู้     1,088,212,479 678,923,883 
 หน่วยลงทุน   821,254,225 679,696,698 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  7, 6.1 3,762,108,789 2,625,543,072 
เงินให้กู้ยืม      
 โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน 8 43,860,487 63,832,732 
 อื่น ๆ    2,666,047 2,026,650 
 รวมเงินให้กู้ยืม   46,526,534 65,859,382 
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8 (2,366,723) (2,366,723) 
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   44,159,811 63,492,659 
เงินลงทุนอื่น    1,380,335 2,576,110 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 6.2, 9 1,165,614,088 1,029,971,501 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 270,010,162 263,575,610 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ  67,439,516 22,784,084 
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ  103,663,510 43,222,881 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 11 517,453,424 737,217,114 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ  44,696,360 37,087,912 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 ค่าความนิยม  14 631,900,000 - 
 อื่น ๆ   13 155,242,885 12,443,400 
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  787,142,885 12,443,400 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 12 408,443,866 557,155,400 
ต้นทุนการรวมธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน 14 - 763,654,853 
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ  15 447,895,557 102,645,062 
รวมสินทรัพย์    7,620,008,303 6,261,369,658 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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108.

Muang Thai Insurance Public Company Limited As at 31 December 2009 and 2008 

Unit: Baht 
     Note 2009 2008  

Assets 

Investments in securities 
 Bonds    1,188,745,534 598,873,442 
 Treasury bills   - 14,903,085 
 Notes    81,775,672 98,100,000 
 Stocks    582,120,879 555,045,964 
 Debentures   1,088,212,479 678,923,883 
 Unit trusts   821,254,225 679,696,698 
Total investments in securities 7, 6.1 3,762,108,789 2,625,543,072 
Loans 
 Mortgage loans 8 43,860,487 63,832,732 
 Other loans   2,666,047 2,026,650 
 Total loans   46,526,534 65,859,382 
 Less: Allowance for doubtful accounts 8 (2,366,723) (2,366,723) 
Loans - net    44,159,811 63,492,659 
Other investments   1,380,335 2,576,110 
Cash and deposits at financial institutions 6.2, 9 1,165,614,088 1,029,971,501 
Premises and equipment - net 10 270,010,162 263,575,610 
Amounts deposited on reinsurance treaties  67,439,516 22,784,084 
Due from reinsurers  103,663,510 43,222,881 
Premiums due and uncollected - net 11 517,453,424 737,217,114 
Accrued income on investments  44,696,360 37,087,912  
Intangible assets - net 
 Goodwill   14 631,900,000 - 
 Others   13 155,242,885 12,443,400 
Total intangible assets  787,142,885 12,443,400 
Deferred tax assets - net 12 408,443,866 557,155,400 
Unallocated costs to business acquisition 14 - 763,654,853 
Other assets - net  15 447,895,557 102,645,062 
Total assets    7,620,008,303 6,261,369,658 
 
The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	



Balance
Sheets (continued)งบดุล(ต่อ)

หน่วย: บาท 
     หมายเหตุ 2552 2551  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สิน 

เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  1,674,443,777 1,511,660,235 
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  633,470,068 568,137,611 
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ  222,829,670 188,736,098 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ  389,425,581 195,938,153 
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า  522,144,177 102,123,148 
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน  61,713,770 64,037,409 
หนี้สินอื่น    16 307,265,700 301,620,311 
รวมหนี้สิน    3,811,292,743 2,932,252,965 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 
 ทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  590,000,000 590,000,000 
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว 
  หุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  590,000,000 590,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   681,567,855 681,567,855 
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
  - สุทธิจากภาษีเงินได้  106,435,731 (116,040,126) 
 ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ  823,371,749 823,371,749  
กำไรสะสม 
 จัดสรรแล้ว 
  สำรองตามกฎหมาย 17 59,000,000 59,000,000 
  สำรองอื่น ๆ  650,000,000 650,000,000 
 ยังไม่ได้จัดสรร   898,340,225 641,217,215 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,808,715,560 3,329,116,693 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  7,620,008,303 6,261,369,658 


รายการนอกงบดุล-ภาระผูกพันทั้งสิ้น

ภาระผูกพัน   22.1, 22.2 57,544,773 25,022,449 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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110.

Muang Thai Insurance Public Company Limited As at 31 December 2009 and 2008 

       Unit: Baht 
     Note 2009 2008  

Liabilities and shareholders’ equity 

Liabilities 

Unearned premium reserve  1,674,443,777 1,511,660,235 
Loss reserves and outstanding claims  633,470,068 568,137,611 
Amounts withheld on reinsurance treaties  222,829,670 188,736,098 
Due to reinsurers   389,425,581 195,938,153 
Premiums received in advance  522,144,177 102,123,148 
Retirement benefit reserve  61,713,770 64,037,409 
Other liabilities   16 307,265,700 301,620,311 
Total liabilities   3,811,292,743 2,932,252,965 
Shareholders’ equity 

Share capital 
 Registered 
  59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each  590,000,000 590,000,000 
 Issued and paid-up 
  59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each  590,000,000 590,000,000 
Premiums on share capital  681,567,855 681,567,855 
Unrealised gains (losses) 
 Surplus (deficit) on changes in values of investments 
  - net of income tax  106,435,731 (116,040,126) 
Surplus on business combination  823,371,749 823,371,749 
Retained earnings 
 Appropriated 
  Statutory reserve 17 59,000,000 59,000,000 
  Other reserve  650,000,000 650,000,000 
 Unappropriated  898,340,225 641,217,215 
Total shareholders’ equity  3,808,715,560 3,329,116,693 
Total liabilities and shareholders’ equity  7,620,008,303 6,261,369,658 
 

Off-balance sheet item - commitments 

Commitments   22.1, 22.2 57,544,773 25,022,449 
 
The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.    



Cash Flow
Statementsงบกระแสเงินสด

หน่วย: บาท 
      2552 2551  

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง  4,866,535,088 1,953,154,021 
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ  (129,795,784) (124,939,113) 
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง  (1,898,731,663) (992,386,229) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง  (9,748,886) (4,632,029) 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง  (964,935,715) (371,264,595) 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  (39,275,954) (21,676,933) 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  131,759,388 75,505,667 
รายได้อื่น     12,501,839 5,005,146 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  (849,155,102) (477,377,887) 
อื่น ๆ     (138,684,543) (148,336,247) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  980,468,668 (106,948,199) 
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดได้มา 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์  3,257,908,317 4,281,211,111 
 เงินให้กู้ยืม   19,043,848 14,992,185 
 เงินลงทุนอื่น   1,195,775 86,333 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  26,267 - 
 อื่น ๆ    - 4,969,651 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน  3,278,174,207 4,301,259,280 
กระแสเงินสดใช้ไป 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์  (4,052,934,186) (4,070,859,004) 
 เงินลงทุนอื่น   - (1,737,060) 
 เงินฝากสถาบันการเงิน  (365,770,417) (71,057,599) 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (42,034,061) (17,310,739) 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (28,032,041) (9,762,518) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (4,488,770,705) (4,170,726,920) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,210,596,498) 130,532,360 
         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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112.

Muang Thai Insurance Public Company Limited For the year ended 31 December 2009 and 
for the period as from 20 June 2008 to 31 December 2008 

Unit: Baht 
      2009 2008  

Cash flows from (used in) operating activities    

Net direct premium written  4,866,535,088 1,953,154,021 
Reinsurance paid   (129,795,784) (124,939,113) 
Losses incurred of direct insurance  (1,898,731,663) (992,386,229) 
Losses adjustment expenses of direct insurance  (9,748,886) (4,632,029) 
Commissions and brokerages of direct insurance  (964,935,715) (371,264,595) 
Other underwriting expenses of direct insurance  (39,275,954) (21,676,933) 
Net investment income  131,759,388 75,505,667 
Other income    12,501,839 5,005,146 
Operating expenses   (849,155,102) (477,377,887) 
Others     (138,684,543) (148,336,247) 
Net cash flow from (used in) operating activities  980,468,668 (106,948,199) 
Cash flows from (used in) investing activities  
Cash flows from investing activities 
 Investments in securities  3,257,908,317 4,281,211,111 
 Loans    19,043,848 14,992,185 
 Other investments  1,195,775 86,333 
 Premises and equipment  26,267 - 
 Others    - 4,969,651 
Cash flows from investing activities  3,278,174,207 4,301,259,280 
Cash flows used in investing activities 
 Investments in securities  (4,052,934,186) (4,070,859,004) 
 Other investments  - (1,737,060) 
 Deposits at financial institutions  (365,770,417) (71,057,599) 
 Premises and equipment  (42,034,061) (17,310,739) 
 Intangible assets  (28,032,041) (9,762,518) 
Cash flows used in investing activities  (4,488,770,705) (4,170,726,920) 
Cash flows from (used in) investing activities  (1,210,596,498) 130,532,360 
 
The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	 	 	



Cash Flow
Statements (continued)งบกระแสเงินสด(ต่อ)

หน่วย: บาท 
      2552 2551  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (230,127,830) 23,584,161 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด  636,342,853 612,758,692 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี/งวด (หมายเหตุ 9)  406,215,023 636,342,853 
 
 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติ่ม: - 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
  - สุทธิจากภาษีเงินได้  222,475,857 (188,339,389) 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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114.

Muang Thai Insurance Public Company Limited 

	 				 	 	 	 	 	 Unit: Baht 
      2009 2008  

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (230,127,830) 23,584,161 
Cash and cash equivalents at beginning of year/period  636,342,853 612,758,692 
Cash and cash equivalents at end of year/period (Note 9)  406,215,023 636,342,853 
 
 
Supplemental cash flows information: - 

Non-cash transaction 
 Surplus (deficit) on changes in values of investments    
  - net of income tax  222,475,857 (188,339,389) 
 
The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	

For the year ended 31 December 2009 and 
for the period as from 20 June 2008 to 31 December 2008 



Income
Statementsงบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

หน่วย: บาท 
       2552   2551  

      ภัยทางทะเล      

     อัคคีภัย และขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม รวม  

รายได้จากการรับประกันภัย 

 เบี้ยประกันภัยรับ 925,519,505 99,367,804 1,899,620,121 1,625,959,849 4,550,467,279 2,194,462,766 

 หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (198,157,314) (51,512,099) (1,562,967) (958,482,530) (1,209,714,910)  (590,770,226) 

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 727,362,191 47,855,705  1,898,057,154 667,477,319 3,340,752,369 1,603,692,540 

 เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้       

  (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน (14,941,952) 3,424,052 (66,959,019) (84,306,623) (162,783,542) (62,546,987) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้ 712,420,239 51,279,757 1,831,098,135 583,170,696 3,177,968,827 1,541,145,553 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 95,509,603 12,414,626 1,205,147,946 265,742,386 1,578,814,561 787,620,909 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน (151,758) 11,010 6,417,808 3,471,826 9,748,886 4,632,029 
 ค่าจ้างและบำเหน็จ 140,830,669 (3,427,503) 301,248,585 18,680,437 457,332,188 193,602,233 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 162,714 3,413 15,753,969 23,355,858 39,275,954  21,676,932 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 236,351,228 9,001,546 1,528,568,308 311,250,507 2,085,171,589 1,007,532,103 
กำไรจากการรับประกันภัย 476,069,011 42,278,211 302,529,827 271,920,189 1,092,797,238 533,613,450 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ     143,431,424 90,932,902 
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหลักทรัพย์     36,304,551 (59,199,451) 
รายได้อื่น        12,526,834 5,076,968 
         192,262,809 36,810,419 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน     399,110,876 204,673,191 
 สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน     6,264,921 4,838,805 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์     86,494,901 39,623,610 
 ค่าภาษีอากร      1,278,918 660,976 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)     6,628,278 (1,785,956) 
 ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18)     5,536,335 2,541,731 
 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย     207,328,194 86,409,738 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น     240,741,699 162,689,261 
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     953,384,122 499,651,356 
กำไรก่อนภาษีเงินได้      331,675,925 70,772,513 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 12)     (74,552,915) (90,788,114) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี/งวด     257,123,010 (20,015,601) 
 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 19) 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ      4.36 (0.34)  

           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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Muang Thai Insurance Public Company Limited For the year ended 31 December 2009 and for 
the period as from 20 June 2008 to 31 December 2008 

Unit: Baht 
     2009  2008  

     Fire Marine Motor Miscellaneous Total Total  

 
Underwriting income 

 Premium written 925,519,505 99,367,804 1,899,620,121 1,625,959,849 4,550,467,279 2,194,462,766 

 Less: Premium ceded (198,157,314) (51,512,099) (1,562,967) (958,482,530)  (1,209,714,910) (590,770,226) 

 Net premium written 727,362,191 47,855,705 1,898,057,154 667,477,319 3,340,752,369 1,603,692,540 

 Unearned premium reserves (increase) 

  decrease from previous period (14,941,952) 3,424,052 (66,959,019) (84,306,623) (162,783,542) (62,546,987) 

Earned premium written 712,420,239 51,279,757 1,831,098,135 583,170,696 3,177,968,827 1,541,145,553 

Underwriting expenses 

 Losses incurred during the period 95,509,603 12,414,626 1,205,147,946 265,742,386 1,578,814,561 787,620,909 

 Losses adjustment expenses (151,758) 11,010 6,417,808 3,471,826 9,748,886 4,632,029 
 Commissions and brokerages 140,830,669 (3,427,503) 301,248,585 18,680,437 457,332,188 193,602,233 
 Other underwriting expenses 162,714 3,413 15,753,969 23,355,858 39,275,954 21,676,932 
Total underwriting expenses 236,351,228 9,001,546 1,528,568,308 311,250,507 2,085,171,589 1,007,532,103 
Income on underwriting 476,069,011 42,278,211  302,529,827 271,920,189  1,092,797,238 533,613,450 
Net investment income     143,431,424 90,932,902 
Gains (losses) on investments in securities     36,304,551 (59,199,451) 

Other income       12,526,834 5,076,968 

         192,262,809 36,810,419 
Operating expenses 

 Personnel expenses     399,110,876 204,673,191 
 Retirement benefit reserve     6,264,921 4,838,805 
 Premises and equipment expenses     86,494,901 39,623,610 
 Taxes and duties     1,278,918 660,976 
 Bad debts and doubtful accounts (reversal)     6,628,278 (1,785,956) 
 Directors’ remuneration (Note 18)     5,536,335 2,541,731 
 Promotion expenses     207,328,194 86,409,738 
 Other operating expenses     240,741,699 162,689,261 
Total operating expenses     953,384,122 499,651,356 
Income before income tax     331,675,925 70,772,513 
Corporate income tax (Note 12)     (74,552,915) (90,788,114) 
Net income (loss) for the year/period     257,123,010 (20,015,601) 
 
Basic income (loss) per share (Note 19)       
Net income (loss)      4.36 (0.34) 
 

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	



	St
at

em
en

ts
of

Ch
an

ge
s

in
Sh

ar
eh

ol
de

rs
, E

qu
ity

 งบ
แส

ด
งก

าร
เป
ลี่
ย
น
แป

ล
งส
่วน

ขอ
งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น


สำ
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
52

 แ
ละ

สำ
หร

ับร
อบ

ระ
ยะ

เว
ลา

 
ตั้ง

แต
่วัน

ที่ 
20

 ม
ิถุน

าย
น 

25
51

 ถ
ึงว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
55

1 
บร

ิษ
ัท 

เม
ือง

ไท
ยป

ระ
กัน

ภัย
 จ

ำก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 

หน
่วย

: บ
าท

 

 
 

 
 

 
 

 
ส
่วน

เก
ิน

 (
ต

่ำก
ว่า

) 
ท

ุน
 

ส
่วน

เก
ิน

ท
ุน

 
 

ก
ำไ

รส
ะส

ม
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ท

ุน
ท

ี่อ
อ

ก
 

ส
่วน

เก
ิน

 
จา

ก
ก

าร
เป

ล
ี่ย

น
แป

ล
ง 

จา
ก

ก
าร

ค
วบ

   
  
  
  
  

  
  

  
  

 จ
ัด

ส
รร

แล
้ว 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
แล

ะช
ำร

ะแ
ล
้ว 

ม
ูล
ค

่าห
ุ้น

 
ม

ูล
ค

่าเ
งิน

ล
งท

ุน
 

รว
ม

ก
ิจก

าร
 

ส
ำร

อ
งต

าม
ก

ฎ
ห

ม
าย

 
ส
ำร

อ
งอ

ื่น
 

ย
ังไ

ม
่ได

้จัด
ส
รร

 
รว

ม
 

ย
อ

ด
ค

งเ
ห

ล
ือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 2

0 
ม

ิถ
ุน

าย
น

 2
55

1 
59

0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
72

,2
99

,2
63

 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
66

1,
23

2,
81

6 
3,
53

7,
47

1,
68

3 

ค
่าใ

ช
้จ่า

ย
ท

ี่รับ
รู้ใ

น
ส
่วน

ขอ
งผ

ู้ถ
ือ

ห
ุ้น

 

 
เง
ินล

งท
ุนใ

นห
ลัก

ทร
ัพย

์เผ
ื่อข

าย
 

 
ผล

ขา
ดท

ุนท
ี่รับ

รู้ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
 

- 
- 

(2
11

,0
55

,3
03

) 
- 

- 
- 

-  
(2
11

,0
55

,3
03

) 
 

ส่ว
นท

ี่โอ
นไ

ปก
ำไ

รห
รือ

ขา
ดท

ุน 
 

 
เน

ื่อง
จา

กข
าย

 
-  

- 
22

,7
15

,9
14

 
- 

- 
- 

-  
22

,7
15

,9
14

 
รว

ม
ค

่าใ
ช
้จ่า

ย
ท

ี่รับ
รู้ใ

น
ส
่วน

ขอ
งผ

ู้ถ
ือ

ห
ุ้น
 

 - 
 

 - 
 

(1
88

,3
39

,3
89

) 
 - 

- 
 - 

-  
(1
88

,3
39

,3
89

) 
ขา

ดท
ุนส

ุทธ
ิสำ

หร
ับง

วด
 

 - 
- 

-  
 - 

- 
-  

(2
0,
01

5,
60

1)
 

(2
0,
01

5,
60

1)
 

รว
ม

ค
่าใ

ช
้จ่า

ย
ท

ั้งส
ิ้น

ท
ี่รับ

รู้ส
ำห

รับ
งว

ด
 

 - 
- 

(1
88

,3
39

,3
89

) 
 - 

- 
-  

(2
0,
01

5,
60

1)
 

(2
08

,3
54

,9
90

) 
ย

อ
ด

ค
งเ

ห
ล
ือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธ
ัน

วา
ค

ม
 2

55
1 

59
0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
(1
16

,0
40

,1
26

) 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
64

1,
21

7,
21

5 
3,
32

9,
11

6,
69

3 
ย

อ
ด

ค
งเ

ห
ล
ือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธ
ัน

วา
ค

ม
 2

55
1 

59
0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
(1
16

,0
40

,1
26

) 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
 

64
1,
21

7,
21

5 
3,
32

9,
11

6,
69

3 
รา

ย
ได

้ท
ี่รับ

รู้ใ
น

ส
่วน

ขอ
งผ

ู้ถ
ือ

ห
ุ้น

 

เง
ินล

งท
ุนใ

นห
ลัก

ทร
ัพย

์เผ
ื่อข

าย
 

 
ผล

ขา
ดท

ุนท
ี่รับ

รู้ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
 

- 
- 

(1
0,
84

4,
13

2)
 

- 
- 

- 
-  

(1
0,
84

4,
13

2)
  

 
ส่ว

นท
ี่โอ

นไ
ปก

ำไ
รห

รือ
ขา

ดท
ุน 

 
 

เน
ื่อง

จา
กข

าย
 

-  
- 

23
3,
31

9,
98

9 
 - 

- 
 - 

-  
 2

33
,3
19

,9
89

 
รว

ม
รา

ย
ได

้ท
ี่รับ

รู้ใ
น

ส
่วน

ขอ
งผ

ู้ถ
ือ

ห
ุ้น
 

 - 
 

- 
22

2,
47

5,
85

7 
 - 

 
-  

- 
- 

22
2,
47

5,
85

7 
กำ

ไร
สุท

ธิส
ำห

รับ
ปี 

 
-  

-  
- 

- 
- 

- 
25

7,
12

3,
01

0 
25

7,
12

3,
01

0 
รว

ม
รา

ย
ได

้ท
ั้งส

ิ้น
ท

ี่รับ
รู้ส

ำห
รับ

ป
ี 

 - 
- 

22
2,
47

5,
85

7 
 - 

-  
-  

25
7,
12

3,
01

0 
47

9,
59

8,
86

7 
ย

อ
ด

ค
งเ

ห
ล
ือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธ
ัน

วา
ค

ม
 2

55
2 

59
0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
10

6,
43

5,
73

1 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
89

8,
34

0,
22

5 
3,
80

8,
71

5,
56

0 
 

 หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
ินน

ี้	



119
Annual Report 2009 

118.

	

Fo
r t

he
 y

ea
r e

nd
ed

 3
1 

De
ce

m
be

r 2
00

9 
an

d 
fo

r t
he

 p
er

iod
 a

s 
fro

m
 2

0 
Ju

ne
 2

00
8 

to
 3

1 
De

ce
m

be
r 2

00
8 

M
ua

ng
 T

ha
i I

ns
ur

an
ce

 P
ub

lic
 C

om
pa

ny
 L

im
ite

d 

Un
it:
 B

ah
t 

 
 

 
 

 
 

 
Su

rp
lu

s 
(d

ef
ic

it
) 

on
 S

u
rp

lu
s 

on
 

 
R

et
ai

n
ed

 e
ar

n
in

gs
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Is

su
ed

 a
n
d
 f

u
ll
y 

P
re

m
iu

m
 o

n
 c

h
an

ge
s 

in
 v

al
u
es

 
b
u
si

n
es

s  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
A

p
p
ro

p
ri

at
ed

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
p
ai

d
 s

h
ar

e 
ca

p
it
al

 s
h
ar

e 
ca

p
it
al

 
of

 in
ve

st
m

en
ts

 
co

m
b
in

at
io

n
 St

at
u
to

ry
 r

es
er

ve
 O

th
er

 r
es

er
ve

 
U

n
ap

p
ro

p
ri

at
ed

 
To

ta
l 

B
al

an
ce

 a
s 

at
 2

0 
Ju

n
e 

20
08

 
59

0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
72

,2
99

,2
63

 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
66

1,
23

2,
81

6 
3,
53

7,
47

1,
68

3 
E

xp
en

se
s 

re
co

gi
n
se

d
 d

ir
ec

tl
y 

in
 e

q
u
it
y 

 
In
ve

st
m

en
ts
 in

 a
va

ila
ble

-fo
r-s

ale
 s

ec
ur

itie
s 

 
 

Lo
ss

es
 re

co
gn

ise
d 

in 
sh

ar
eh

old
er

s’
 e

qu
ity

 
- 

- 
(2
11

,0
55

,3
03

) 
- 

- 
- 

-  
(2
11

,0
55

,3
03

) 
 

Tr
an

sf
er

re
d 

to
 p

ro
fit

 o
r l

os
s 

du
e 

to
 d

isp
os

als
 

-  
- 

22
,7
15

,9
14

 
- 

- 
- 

-  
22

,7
15

,9
14

 
N

et
 e

xp
en

se
s 

re
co

gn
is

ed
 d

ir
ec

tl
y 

in
 e

q
u
it
y 

 - 
 

 - 
 

(1
88

,3
39

,3
89

) 
 - 

- 
 - 

-  
(1
88

,3
39

,3
89

) 
Ne

t l
os

s 
fo

r t
he

 p
er

iod
 

 - 
- 

-  
 - 

- 
-  

(2
0,
01

5,
60

1)
 

(2
0,
01

5,
60

1)
 

To
ta

l 
ex

p
en

se
s 

fo
r 

th
e 

p
er

io
d
 

 - 
- 

(1
88

,3
39

,3
89

) 
 - 

- 
-  

(2
0,
01

5,
60

1)
 

(2
08

,3
54

,9
90

) 
B

al
an

ce
 a

s 
at

 3
1 

D
ec

em
b
er

 2
00

8 
59

0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
(1
16

,0
40

,1
26

) 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
64

1,
21

7,
21

5 
3,
32

9,
11

6,
69

3 
B

al
an

ce
 a

s 
at

 3
1 

D
ec

em
b
er

 2
00

8 
59

0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
(1
16

,0
40

,1
26

) 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
 

64
1,
21

7,
21

5 
3,
32

9,
11

6,
69

3 
In

co
m

e 
re

co
gn

is
ed

 d
ir

ec
tl

y 
in

 e
q
u
it
y 

In
ve

st
m

en
ts
 in

 a
va

ila
ble

-fo
r-s

ale
 s

ec
ur

itie
s 

 
Lo

ss
es

 re
co

gn
ise

d 
in 

sh
ar
eh

old
er

s’
 e

qu
ity

 
- 

- 
(1
0,
84

4,
13

2)
 

- 
- 

- 
-  

(1
0,
84

4,
13

2)
  

 
Tr

an
sf
er

re
d 

to
 p

ro
fit

 o
r l

os
s 

du
e 

to
 d

isp
os

als
 

-  
- 

23
3,
31

9,
98

9 
 - 

- 
 - 

-  
 2

33
,3
19

,9
89

 
N

et
 in

co
m

e 
re

co
gn

is
ed

 d
ire

ct
ly

 in
 e

qu
ity

 
 - 

 
- 

22
2,
47

5,
85

7 
 - 

 
-  

- 
- 

22
2,
47

5,
85

7 
Ne

t i
nc

om
e 

fo
r t

he
 y

ea
r 

-  
-  

- 
- 

- 
- 

25
7,
12

3,
01

0 
25

7,
12

3,
01

0 
To

ta
l i

nc
om

e 
fo

r 
th

e 
ye

ar
 

 - 
- 

22
2,
47

5,
85

7 
 - 

-  
-  

25
7,
12

3,
01

0 
47

9,
59

8,
86

7 
B

al
an

ce
 a

s 
at

 3
1 

D
ec

em
b
er

 2
00

9 
59

0,
00

0,
00

0 
68

1,
56

7,
85

5 
10

6,
43

5,
73

1 
82

3,
37

1,
74

9 
59

,0
00

,0
00

 
65

0,
00

0,
00

0 
89

8,
34

0,
22

5 
3,
80

8,
71

5,
56

0 
 

 Th
e	
ac
co
m
pa
ny
ing

	n
ot
es
	a
re
	a
n	
int
eg
ra
l	p
ar
t	o

f	t
he
	fi
na
nc
ial
	s
ta
te
m
en
ts
.	



Notes to Financial
Statementsหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)    

  (“ภัทรฯ”) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (“เมืองไทย”) เป็นบริษัทเดียว (Amalgamation) ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

  จำกัด พ.ศ. 2535 ได้ทำการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นบริษัทใหม่ต้ังแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ ได้รับมา 

  ซึ่งทรัพย์สิน หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดท้ังหมดของท้ังสองบริษัท เจ้าหน้ีหรือลกูหน้ีของท้ังสองบริษัทท่ีมาควบเข้ากันได้    

  เป็นเจ้าหน้ีหรือลกูหน้ีของบริษัทฯ ต่อไป ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของท้ังสองบริษัทได้ถกูยกเลิกหลังบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบ 

  ธุรกิจใหม่ซ่ึงเป็นของบริษัทฯ ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาวต่างๆ ระหว่างทั้งสองบริษัทกับคู่ค้าต่างๆ รวมไปถึงภาระผูกพันอื่นๆ  

  เป็นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการรับ      

  ประกันวินาศภัยและมีสาขาในต่างจังหวัดจำนวน 7 สาขา ท่ีอยูบ่ริษัทฯ ตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 

 
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 
  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชี   

  เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ      

  ประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ยกเว้น บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ (IAS No. 12 

  Income Taxes) มาถือปฏิบัติด้วย เนื่องจากยังไม่มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีของไทยในเรื่องนี้ 

 

  การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดในคำส่ังนายทะเบียนลงวันท่ี 6 มีนาคม 2545 ออกตามความใน  

  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 

  งบการเงินน้ีฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน 

  ฉบับภาษาไทยดังกล่าว 

 

  งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
  ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐาน    

  การบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินน้ีได้ถือปฏิบัติตามประกาศ 

  สภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว 

 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน  

  ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้ 

 

  3.1  มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปปีจัจบุนั 

    แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำเนินงานท่ียกเลิก 

    แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า 

    แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
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Notes to Financial
Statements

1. General Information 
  Muang Thai Insurance Public Company Limited (“the Company”) was formed as a result of the amalgamation of Phatra      
  Insurance Public Company Limited (“PHA”) and Muang Thai Insurance Company Limited (“MTI”), made in accordance with 
  the Public Limited Companies Act B.E. 2535. Registration with the Ministry of Commerce was completed on 20 June 2008. 
  The Company undertook all assets, liabilities, rights and obligations and responsibilities of both merged companies, with      
  payables or receivables of the merged companies becoming payables or receivables of the Company, and the related        
  business license of the merged companies were terminated after the Company obtained a new business license. In addition, 
  commitments under various long-term agreements between the two companies and their counterparties have been entirely  
  transferred to the Company. The Company is a public company incorporated and domiciled in Thailand. The Company is   
  principally engaged in providing non-life insurance and the Company has 7 sub-branches located in other province. The Company’s  
  registered address is 252, Rajadapisek Road, Kwang Huaykwang, Khet Huaykwang, Bangkok.   
 
2. Basis of Preparation 
  The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting   
  Profession Act B.E. 2547, and in accordance with Thai accounting practices related to insurance and the accounting and   
  reporting guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission except that International Accounting Standard (IAS) 
  No. 12 Income Taxes has been adopted because no related Thai Accounting Standards have yet been announced. 
 
  The presentation of the financial statements has been made in compliance with the order of the Registrar dated 6 March 2002, 
  issued under the Accounting Act B.E. 2543. 
 
  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial      
  statements in English language have been translated from the Thai language financial statements. 
 
  The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.  
 
3. Adoption of New Accounting Standards  
  In June 2009, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 12/2552, assigning new numbers to Thai  
  Accounting Standards that match the corresponding International Accounting Standards.  The numbers of Thai Accounting 
  Standards as referred to in these financial statements reflect such change. 
 
  The Federation of Accounting Professions has issued Notifications No. 86/2551 and 16/2552, mandating the use of new   
  accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance as follows: 
 
  3.1  Accounting Standards, Financial Reporting Standard and Accounting Treatment Guidance       

    which are Effective for the Current Year 

    Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (Revised 2007) 

    TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets 
    TFRS 5 (revised 2007) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
    Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right 
    Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control 

For the Year Ended 31 December 2009 and for the Period 
as from 20 June 2008 to 31 December 2008 



    มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับ  
    รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า       
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า และ    
    แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี 
    (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน      
    สำหรับปีปัจจุบัน 
 
  3.2  มาตรฐานการบญัชทีีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นปปีจัจบุนั 

               วันที่มีผลบังคับใช้ 
    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   1 มกราคม 2555 
            และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2554 
       (ปรับปรุง 2550) 
    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    1 มกราคม 2554 
 
    อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 มาถือปฏิบัติ 
    ก่อนกำหนดได้  
 
    ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 ไม่เก่ียวเน่ือง        
    กับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 
    สำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว 
 
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
  4.1  การรบัรูร้ายได ้

    (ก) เบี้ยประกันภัย 
     เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่มีผลบังคับใช้กรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่งคืนแล้ว     
     สำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็น    
     รายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครอง 
 
    (ข) เบี้ยประกันภัยรับต่อ 
     เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัท   
     ผู้เอาประกันภัยต่อ 
 
    (ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 
     ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิ   
     ในการรับเงินปันผล 
  
    (ง) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 
     ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กูยื้มโดยคำนวณจากยอดเงินต้นท่ีคงค้าง บริษัทฯ ไม่ต้ังค้างรับสำหรับ 
     ดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินหกเดือน 

    (จ) กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ 

     กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 

 

  4.2  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง    

    กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 
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    These accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance became effective for   
    the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2009. The management has assessed     
    the effect of these standards and believes that TFRS 5 (revised 2007), Accounting Treatment Guidance for Leasehold 
    Right and Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control are not relevant to    
    the business of the Company, while Framework for Preparation and Presentation of Financial Statement (revised   
    2007) and TAS 36 (revised 2007) do not have any significant impact on the financial statements for the current year.  
 
  3.2  Accounting Standards which are not Effective in the Current Year 

               Effective Date 
    TAS 20   Accounting for Government Grants   1 January 2012 
             and Disclosure of Government Assistance 
    TAS 24 (revised 2007)  Related Party Disclosures    1 January 2011 
    TAS 40   Investment Property    1 January 2011 
 
    However, TAS 24 (revised 2007) and TAS 40 allow early adoption by the entity before the effective date. 
 
    The management of the Company has assessed the effect of these standards and believes that TAS 20 and TAS 40 
    are not relevant to the business of the Company while TAS 24 (revised 2007) will not have any significant impact on 
    the financial statements for the year in which it is initially applied. 
 
4. Significant Accounting Policies 
  4.1  Revenue Recognition 

    (a) Premiums 
     For insurance policies of which the coverage periods of up to 1 year, premium income is recognised on the date 
     the insurance policy comes into effect, after deducting premium ceded and cancelled. For long-term insurance 
     policies which coverage periods of longer than 1 year, related revenues and expenses are recorded as unearned 
     and prepaid items, and amortised to income and expenses over the coverage period. 
 
    (b) Reinsurance premium  
     Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application   
     or statement of accounts with the Company.  
 
    (c) Interest and dividends 
     Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised 
     when the right to receive the dividends is established. 
 
    (d) Interest on loans 
     Interest is recognised over the term of the loans based on the amount of outstanding principal. No accrual is made 
     for loans with default on interest over six consecutive months. 
    (e) Gains (losses) on securities trading 
 
     Gains (losses) on trading in securities are recognised as income or expenses on transaction date. 
 

  4.2  Cash and Cash Equivalents 

    Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original   
    maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 



  4.3  เบีย้ประกนัภยัคา้งรบัและคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

    เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน 

    โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์ 

     อายุหนี้ 

 

  4.4  เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์

    (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าแสดงตามมลูค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการ 

     กำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าเม่ือมีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะขายในอนาคต 

     อันใกล้ 

 

    (ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น 

     รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

     นั้นในงบกำไรขาดทุน  

 

    (ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกำหนดชำระในหน่ึงปี และท่ีจะถือจนครบกำหนดแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย 

     บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดง  

     เป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเป็นประเภทที่จะถือจนครบกำหนดเมื่อบริษัทฯ มีความตั้งใจแน่วแน่และ 

     มีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน 

 

    (ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ  

     การด้อยค่า (ถ้ามี)   

 

    มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี   

    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มลูค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีถือพ้ืนฐานจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนหรือราคา 

    จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  

 

    บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

 

    ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่   

    โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการกำไร 

    (ขาดทุน) ในงบกำไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่ประเภท 

    ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 

  4.5  เงนิใหกู้ย้มืและคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

    เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก     

    ประสบการณ์ในการเก็บหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้ และแนวโน้มที่จะได้รับชำระจากลูกหนี้โดยพิจารณา  

    เป็นรายๆ ไป 

 

  4.6  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์และคา่เสือ่มราคา 

    ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า    

    ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 

    ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังน้ี 

    อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 

    เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 3-5 ปี 

    ยานพาหนะ 5 ปี 
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  4.3  Premiums Due and Uncollected 

    Premiums due and uncollected are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided  
    for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on     
    collection experience and analysis of debt aging. 
 
  4.4  Investments in Securities 

    (a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses arising from changes in the carrying 
     amounts of securities are included in determining income. Investments are classified as held for trading if they 
     are acquired for the purpose of selling in the near term. 
 
    (b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the carrying amounts of securities 
     are recorded as separate items in shareholders’ equity until the securities are sold, when the changes are then 
     included in determining income. 
 
    (c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at 
     amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised by the effective rate method with       
     the amortised amount presented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified    
     as held to maturity when the Company has the positive intention and ability to hold them to maturity. 
 
    (d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated 
     at cost net of allowance for loss on impairment (if any). 
 
    The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year as quoted 
    on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instruments is determined based on the required rate   
    of return or the yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is determined 
    from their net asset value.  
 
    The weighted average method is used for computation of the cost of investments.  
 
    In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are adjusted to their fair value  
    as at the reclassification date. Differences between the carrying amounts of the investments and their fair values  
    on that date are included in determining income or recorded as surplus (deficit) from changes in the value of investments 
    in shareholders’ equity, depending on the type of investment which is reclassified. 
 
  4.5  Loans and Allowance for Doubtful Accounts 

    Loans are stated at the net realisable value.  The Company provides allowance for doubtful accounts on the basis 
    of collection experience, a review of current status of the loan receivables, and the likelihood of settlement of debt, 
    on a specific account basis. 
 
  4.6  Premises and Equipment and Depreciation  

    Land is stated at cost. Building and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for 
    loss on impairment of assets (if any).  
 
    Depreciation of building and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over      
    the following estimated useful lives: 
    Building and building improvements 20  years 
    Furniture, fixtures and office equipment 3-5  years 
    Motor vehicles 5  years 



    ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

 

    ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 

 

  4.7  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ตดัจำหนา่ย 

    ณ วันท่ีได้มา ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจคือมลูค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

    บริษัทฯ จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนและภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่า 

    ตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 

    บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

    ของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวน 

    ระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู ้  

    เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 

 

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้ 

       อายุให้ประโยชน์ 

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5-10 ปี 

    ความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ 15 ปี 

    ความสัมพันธ์กับลูกค้า 15 ปี 

 

  4.8  คา่ความนยิม 

    ณ วันที่ได้มา บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทฯ   

    ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา หากส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

    ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ   

    บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนเกินนี้ในงบกำไรขาดทุนทันที 

 

    บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี     

    หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น 

 

    เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ 

    ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ   

    และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่ม 

    ของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่า 

    มูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจาก   

    การด้อยค่าได้ในอนาคต 

 

  4.9  รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

    บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจควบคุม บริษัทฯ หรือถกูควบคุมโดยบริษัทฯ 

    ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

    นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผูบ้ริหารสำคัญ 

    กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 

  4.10 เงนิสำรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเปน็รายได ้

    บริษัทฯ ต้ังเงินสำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการจัดสรรเงินสำรอง 

    สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทฯ ดังนี้ 
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    Depreciation is included in determining income. 
 
    No depreciation is provided on land and asset under installation. 
 
  4.7  Intangible Assets and Amortisation 

    Intangible assets acquired in a business combination are recognised at fair value on the date of acquisition. Other  
    acquired intangible assets are measured at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost   
    less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses. 
 
    Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for 
    impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period     
    and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation 
    expense is charged to the income statement. 
 
    A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 
         Useful Lives 
    Computer software    5-10 years 
    Network relationships    15 years 
    Customer relationships    15 years 
 
  4.8  Goodwill 

    Goodwill is initially measured at cost, which is the excess of the cost of the business combination over the Company’s 
    share in the net fair value of the acquiree’s identifiable assets, liabilities and contingent liabilities. If the cost of    
    acquisition is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognised     
    directly in the income statement. 
 
    Goodwill is carried at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is tested for impairment annually     
    and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. 
 
    For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each of the Company’s 
    cash generating units (or group of cash-generating units) that are expected to benefit from the synergies of        
    the combination. The Company estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of        
    cash-generating units) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-generating unit is 
    less than the carrying amount, an impairment loss is recognised. Impairment losses relating to goodwill cannot be 
    reversed in future periods. 
 
  4.9  Related Party Transactions 

    Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether       
    directly or indirectly, or which are under common control with the Company. 
 
    They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them     
    significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning 
    and direction of the Company’s operations. 
 
  4.10 Unearned Premium Reserve 

    Unearned premium reserve is set aside in compliance with the basis as specified in the notification of Ministry of 
    Commerce regarding allocation of unearned premium reserve as follows: 



    การประกันอัคคีภัย รถยนต์ ตัวเรือ และภัยเบ็ดเตล็ด - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 

    การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)  - เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง 

    การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง   - เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง 

 

  4.11 สำรองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย 

    บริษัทฯ บันทึกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง 

    คำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร      

    มลูค่าประมาณการสินไหมทดแทนสงูสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ต้ังสำรองเพ่ิมเติม 

    ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported - IBNR) ในอัตราร้อยละ   

    2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการจัดสรรเงินสำรอง 

    สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย   

    อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป บริษัทประกันภัยต้องจัดสรรเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มี  

    ความเสียหายเกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ในจำนวนท่ีสงูกว่าระหว่างจำนวนเงินสำรองค่าสินไหม 

    ที่คำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน 

 

  4.12 คา่จา้งและคา่บำเหนจ็ 

    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 

 

  4.13 การแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศ 

    รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่   

    เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล  

 

    กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

 

  4.14 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

    ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ 

    หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ รับรู้   

    ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต่ำกว่ามลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ท้ังน้ีมลูค่า 

    ที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด 

    จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ 

    จากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ  

    ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกำลังพิจารณาอยู ่ ในการประเมิน 

    มลูค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมลูค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึง 

    จำนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายน้ันผูซ้ื้อกับผูข้าย 

    มีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวข้องกัน 

 

    บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน 

 

  4.15 ผลประโยชนพ์นกังาน 

    ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเล้ียงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
    เมื่อเกิดรายการ 
 
  4.16 ประมาณการหนีส้นิ 

    บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผกูพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว มีความเป็นไปได้ 
    ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณ 
    มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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    Fire, motor, hull and miscellaneous - Monthly average basis (the one-twenty fourth basis) 
    Marine and transportation (cargo) - Net premium written for the last ninety days 
    Travel accident - Net premium written for the last thirty days  
 
  4.11 Loss Reserves and Outstanding Claims 

    Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is provided upon the receipt of   
    the claims advice from the insured based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s 
    management. The maximum value of claims estimated is not however, to exceed the sum-insured under           
    the relevant policy. In addition, the Company sets up a provision for losses incurred but not reported (IBNR) at    
    2.5% of net premiums written for the previous 12 months in compliance with the Notification of the Ministry of   
    Commerce governing the appropriation of unearned premium reserve and loss reserve by the non-life insurance    
    company. However, since 1 January 2009, the Company is to allocate IBNR according to the actuarial method,    
    but it is not to be less than 2.5% of the total net written premium written on all types of risk in the twelve months 
    prior to the allocation date. 
 
  4.12 Commissions and Brokerages 

    Commissions and brokerages are expended when incurred. 
 
  4.13 Foreign Currency Transaction 

    Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at the date of the transaction. 
    Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates    
    ruling at the balance sheet date. 
 
    Gains and losses on exchange are included in determining income. 
 
  4.14 Impairment of Assets 

    At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of the premises and equipment and 
    other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.      
    The Company also carries out annual impairment reviews in respect of goodwill. An impairment loss is recognised 
    when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its   
    value in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are   
    discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of         
    the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate 
    valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information       
    available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length    
    transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal. 
 
    An impairment loss is recognised in the income statement. 
 
  4.15 Employee Benefits 

    Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised as expenses 
    when incurred. 
 
  4.16 Provisions 

    Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable   
    that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable  
    estimate can be made of the amount of the obligation. 
 



  4.17 สำรองเงนิเกษยีณอายพุนกังาน 

    ตามเงื่อนไขของกฎหมายแรงงานนอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินสำรองพนักงานเกษียณอายุ   
    ซ่ึงจะจ่ายให้แก่พนักงานประจำเม่ือเกษียณอายุ โดยคำนวณตามระยะเวลาการปฏิบัติงานและเงินเดือนของพนักงาน เงินสำรองน้ี 
    บันทึกไว้ในบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับบริษัทฯ 
 
  4.18 ภาษเีงนิได ้

    (ก) ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ 
     บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
 
    (ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
     ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำนวณข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันท่ีในงบดุล 
     กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบดุล 
     
    บริษัทฯ รับรูห้น้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษี และรับรูสิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
    สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ  
    ตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่   
    ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 
 
    บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ในงบดุล และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี   
    ดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
    ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
 
    บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดย 
    ตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 
  ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี   
  ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมลู 
  ท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ 
  การที่สำคัญมีดังนี้ 
 
  สญัญาเชา่ 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน 
  เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าว 
  แล้วหรือไม่ 
 
  คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน  
  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่  
  เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น  
 

  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์

  บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา  
  ว่ามลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง 
  อย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณแ์ละคา่เสือ่มราคา 

  ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิก  
  ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น 
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  4.17 Retirement Benefit Reserve  

    Under the provision of labor laws other than that on provident funds, the Company established a retirement benefit  
    plan to provide benefits for its employees with permanent employment status in case of retirement, the amount  
    of which is based on the length of service and salary. The reserve is taken up in the accounts over the service   
    of the employees. 
 
  4.18 Income Tax 

    (a) Current tax 
     Income tax is provided for in the accounts based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 
 
    (b) Deferred tax 
     Deferred income tax is calculated based on temporary differences at the balance sheet date between the tax  
     bases of assets and liabilities and their carrying amounts, by using the enacted tax rate at the balance sheet date. 
 
    The Company recognises deferred tax liabilities for taxable temporary differences and recognises deferred tax    
    assets for deductible temporary differences and tax losses carried forward. The Company recognises deferred  tax   
    assets to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which such        
    deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised. 
 
    At each balance sheet date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the   
    extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the   
    deferred tax asset to be utilised. 
 
    The Company records deferred tax directly to equity if the tax related to items that are recorded directly to equity. 
 
5. Significant Accounting Judgments and Estimates 
  The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires       
  management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments 
  and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Significant judgments and estimates 
  are as follows: 
 
  Leases  

  In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use 
  judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking    
  into consideration terms and conditions of the arrangement.  
 
  Allowance for Doubtful Accounts 

  In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, 
  among other things, debt collection experience, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.   
 
  Impairment of Investments in Securities 

  The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when the management judges that  
  there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of  
  impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment. 
 
  Premises and Equipment/Depreciation 

  In determining depreciation of building and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives 
  and salvage values of the Company’s building, and equipment and to review estimate useful lives and salvage values     
  when there are any changes.  



  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า 

  หากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้อง 

  กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 
  คา่ความนยิมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

  ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง    

  ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 

  รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 
  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

  บริษัทฯ จะรับรูสิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในบัญชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคต 

  เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินน้ันได้ ในการน้ีฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรูจ้ำนวนสินทรัพย์ 

  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
  สำรองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย 

  ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ ต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ  

  ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่บริษัทฯ 

  ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported – IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น วิธี 

  Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ  

 

  ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมลูในอดีต ซ่ึงได้แก่ การเปล่ียนแปลงประมาณ 

  การค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น 

  ในการคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยน้ี จะทำการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นักคณิตศาสตร์   

  ประกันภัย (Actuary) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 

  ของบริษัทฯ เป็นผู้วิเคราะห์ 

 

  อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ 

 

  ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัการเลกิจา้งงาน 

  ผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ    

  ในการประมาณการนั้น เช่น จำนวนเงินเดือนที่จะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตและอัตราคิดลด เป็นต้น 

 
  คดฟีอ้งรอ้ง 

  บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก    

  ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายเกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน 
 
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบ 

  ทางกฎหมาย 
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  In addition, the management is required to review premises and equipment for impairment on a periodical basis and      
  record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying     
  amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.  
 
  Goodwill and Intangible Assets 

  The initial recognition and measurement of goodwill and other intangible assets, and subsequent impairment testing,      
  require management to make estimates of cash flows to be generated by the asset or the cash generating units and to  
  choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows. 
 
  Deferred Tax Assets 

  Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the extent that it is probable that taxable  
  profit will be available against which these differences can be utilised. Significant management judgment is required to determine 
  the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of estimate future profits.  
 

  Loss Reserves and Outstanding Claims 

  At each reporting date, the Company has to estimate loss reserves and outstanding claims taking into account two factors. 
  These are the expected ultimate cost of claims reported at the balance sheet date, and the expected ultimate cost of     
  claims incurred but not reported (IBNR) at the balance sheet date. The ultimate cost of outstanding claims is established  
  using a range of standard actuarial claims projection techniques, such as the Chain Ladder and Bornheutter-Ferguson methods. 
 
  The main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the development of claims     
  estimates, paid and incurred losses, average costs per claim and claim numbers. To perform the calculation, it is necessary 
  to perform analysis based on the type of insurance and to use the services of an actuary with expertise, experience, and 
  an understanding of the insurance business and the Company’s products. 
 
  Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ. 
 
  Retirement Benefit Reserve 

  Retirement benefit reserve is based on actuarial calculations. Inherent within these calculations are assumptions as to salary 
  increases and discount rate, among others.  
 
  Litigation  

  The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgment to assess 
  of the results of the litigation and believes that loss incurred will not exceed the recorded amounts as at the balance     
  sheet date.  
 
6. Related Party Transactions 
  In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and not   
  merely the legal form. 



  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรปุได้ดังนี้ 

 
 รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัท ฯ 
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด      การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด”) การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)      การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)    การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด      การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด    การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด       การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)     การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด     การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท ยุพงษ์ จำกัด       การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)      การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด      การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด      การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท สำนักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์ จำกัด     การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด    การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

  บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)     การมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น 

 

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ   

  มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน  

  ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
                       (หน่วย: ล้านบาท) 
       สำหรับรอบระยะเวลา 
       ตั้งแต่วันที่ 
      สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2551ถึงวันที่ 
      31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 นโยบายการกำหนดราคา 

  รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

  เบี้ยประกันภัยจ่าย 79.77 0.24 เป็นปกติทางการค้าของการรับ  
        ประกันภัยและการประกัน 

        ต่อตามประเภทของการประกันภัย 
        และสัญญาประกันภัยต่อ 

  เบี้ยประกันภัยรับ 163.63 70.14 เป็นปกติทางการค้าของการรับ  

        ประกันภัยและการประกัน 
        ต่อตามประเภทของการประกันภัย 

        และสัญญาประกันภัยต่อ 

  ค่าบำเหน็จจ่าย 89.52 52.32 ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติ  
        ทางการค้า 

  ค่าบำเหน็จรับ 18.84 - ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติ  
        ทางการค้า 

  เงินปันผลรับ 15.85 11.76 ตามที่ประกาศจ่าย 

  ดอกเบี้ยรับ  15.93 2.61 ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี 
  ค่าเช่า - ค่าบริการจ่าย 33.78 3.53 ราคาตามสัญญา 
  เงินสมทบกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ 2.15 2.08 ราคาตามสัญญา 
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6.73 2.60 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ   

        บริษัทท่ีเก่ียวข้องคิดให้กับลกูค้าท่ัวไป 
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  The relationships between the Company and its related parties are summarized below: 
 
 
 Name of Related Parties Relationship with the Company 

  Muang Thai Life Assurance Co., Ltd.   Related by way of common directors and shareholding 
  Muangthai Group Holding Co., Ltd.   Related by way of common directors and shareholding 
    (formerly known as “Muangthai Fortis Holding Co., Ltd.”) 
  Phatra Leasing Pcl.      Related by way of common directors and shareholding 
  Muang Thai Real Estate Pcl.    Related by way of common directors and shareholding 
  Phatra Sumphan Co., Ltd.    Related by way of common directors and shareholding 
  Road Accident Victims Protection Co., Ltd.   Related by way of common directors and shareholding 
  T.I.I. Co., Ltd.     Related by way of common directors and shareholding 
  Thai Reinsurance Pcl.     Related by way of common directors and shareholding 
  Kasikorn Bank Pcl.     Related by way of common directors and shareholding 
  Muang Thai Group Service Co., Ltd.   Related by way of common directors and shareholding 
  Yupong Co., Ltd.     Related by way of common directors and shareholding 
  Loxley Pcl.       Related by way of common directors and shareholding 
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.    Related by way of common directors and shareholding 
  Sombat Lamsam Co., Ltd.    Related by way of common directors and shareholding 
  Chuladit Architect Office Co., Ltd.   Related by way of common directors and shareholding 
  Khao Kla Venture Capital Management Co., Ltd.  Related by way of common directors and shareholding 
  Asia Fiber Pcl.     Related by way of common directors and shareholding 
 
  During the year ended 31 December 2009 and for the period as from 20 June 2008 to 31 December 2008, the Company 
  had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the order course 
  of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related parties. 
                (Unit: Million Baht) 
       For the Period 
      For the Year as from  
      Ended 31 20 June 2008 to      
      December 2009 31 December 2008 Pricing Policy 

  Transactions with Related Companies 

  Premium expenses 79.77 0.24 Normal commercial terms for 
        insurance and reinsurance depending 
        on type of insurance and 
        reinsurance contracts 
  Premium written 163.63 70.14 Normal commercial terms for 
         insurance and reinsurance depending 
        on type of insurance and 
        reinsurance contracts 
  Commission expenses 89.52 52.32 As stated in the agreement upon 
        normal commercial terms for 
        business operations 
  Commission income 18.84 - As stated in the agreement upon 
        normal commercial terms of 
        business operations 
  Dividend income 15.85 11.76 As declared 
  Interest income 15.93 2.61 0.25% - 4.00% per annum 
  Rental and service expenses 33.78 3.53 Contract price 
  Contribution to the compulsory of 
    motor insurance’s fund 2.15 2.08 Contract price 
  Bank charges 6.73 2.60 Same rate as those charged by  
        financial institutions and related 
        company to general customers 



  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่        

  เกี่ยวข้องกันดังนี้ 

 
  6.1  เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์

                       (หน่วย: บาท) 

       2552   2551 

      ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

	 	 	 	 เงินลงทุนในหุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์	

    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 68,219,468 87,054,353 69,812,275 48,212,500 

    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 63,664,851 111,540,000 63,664,851 77,220,000 

      131,884,319 198,594,353 133,477,126 125,432,500 

	 	 	 	 เงินลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์	

    บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 5,253,244  5,253,244 

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 683,180  683,180 

    บริษัท ที ไอ ไอ จำกัด 372,500  372,500 

      6,308,924  6,308,924 

	 	 	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	หุ้นกู้	

    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 100,000,000  100,000,000 

    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 10,000,000  20,000,000 

      110,000,000  120,000,000 

 
  6.2  อืน่ๆ 

                       (หน่วย: บาท) 
      2552 2551 

	 	 	 เงินฝากสถาบันการเงิน	

   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  278,038,735 341,443,782 

 
    คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

    ในปี 2552 และรอบระยะเวลาบัญชี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ   

    และผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 56.70 ล้านบาท (2551: 37.09 ล้านบาท) 

 
7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
                       (หน่วย: บาท) 

       2552   2551 
      ราคาทุน/  มูลค่า ราคาทุน/  มูลค่า 
      ราคาทุน  ยุติธรรม ราคาทุน  ยุติธรรม 
      ตัดจำหน่าย   ตัดจำหน่าย   

	 	 หลักทรัพย์เพื่อค้า	

  ตราสารทุน 

  หุ้นทุน   - - 62,038,459 40,718,492 

  หน่วยลงทุน - - 244,800 187,200 

  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 

  เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - (21,377,567) - 

  รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - - 40,905,692 40,905,692 
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  As at 31 December 2009 and 2008, the Company had the following significant outstanding balances with related companies: 
 
  6.1  Investments in Securities 

 
                        (Unit: Baht) 

       2009   2008 

      Cost  Fair Value Cost  Fair Value 

	 	 	 	 Investments	in	listed	stocks	

    KASIKORNBANK Pcl. 68,219,468 87,054,353 69,812,275 48,212,500 
    Phatra Leasing Pcl. 63,664,851 111,540,000 63,664,851 77,220,000 
      131,884,319 198,594,353 133,477,126 125,432,500 

	 	 	 	 Investments	in	non-listed	stocks	

    Muang Thai Real Estate Pcl. 5,253,244  5,253,244 
    Road Accident Victims Protection Co., Ltd. 683,180  683,180 

    T.I.I. Co., Ltd. 372,500  372,500 

      6,308,924  6,308,924 
	 	 	 	 Investments	in	securities	-	Debentures	

    KASIKORNBANK Pcl. 100,000,000  100,000,000 
    Phatra Leasing Pcl. 10,000,000  20,000,000 

      110,000,000  120,000,000 
 
  6.2  Others 

                         (Unit: Baht) 
      2009 2008 

   Deposits with financial institution 

    KASIKORNBANK Pcl.  278,038,375 341,443,782 
 
    Directors and Management’s Remuneration 

    In the year 2009 and period 2008, the Company paid salaries, bonus, meeting allowances, and gratuities to their   
    directors and management totaling Baht 56.70 million (2008: Baht 37.09 million). 
 
7. Investments in Securities 

                         (Unit: Baht) 

       2009   2008 
      Cost/  Fair Cost/  Fair 
      Amortised  Value Amortised  Value  
      Cost   Cost   

	 	 Trading	securities	

  Equity securities 
   Stocks  - - 62,038,459 40,718,492 
   Unit trusts - - 244,800 187,200 

     Unrealised losses on changes in 

    values of investments - - (21,377,567) - 

 	 Total	trading	securities - - 40,905,692 40,905,692 



                       (หน่วย: บาท) 

       2552   2551 
      ราคาทุน/  มูลค่า ราคาทุน/  มูลค่า 
      ราคาทุน  ยุติธรรม ราคาทุน  ยุติธรรม 
      ตัดจำหน่าย   ตัดจำหน่าย   

	 	 หลักทรัพย์เผื่อขาย	

  ตราสารทุน 

  หุ้นทุน   404,088,842 523,782,478 548,387,470 454,239,388 

  หน่วยลงทุน 800,021,891 821,254,225 755,528,765 679,509,498 

  ตราสารหนี้ 

  พันธบัตร  160,285,278 162,360,139 283,288,240 296,392,237 

  หุ้นกู้   151,486,030 150,399,507 258,489,256 260,832,440 

  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 

  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 141,914,308 - (154,720,168) - 

 	 รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย 1,657,796,349 1,657,796,349 1,690,973,563 1,690,973,563 

  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	

  พันธบัตร  1,026,385,395  302,481,204 

  ตั๋วเงินคลัง  -  14,903,085 

  ตั๋วเงิน   85,141,439  106,000,000 

  หุ้นกู้   937,812,972  418,091,443 

  ค่าเผื่อการด้อยค่า (3,365,767)  (7,900,000) 

 	 รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 2,045,974,039  833,575,732 

  เงินลงทุนทั่วไป 

  ตราสารทุน 

  หุ้นทุน   63,649,482  61,297,052 

  ค่าเผื่อการด้อยค่า (5,311,081)  (1,208,967) 

  รวมเงินลงทุนทั่วไป 58,338,401  60,088,085 

  รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	สุทธิ 3,762,108,789  2,625,543,072 

 

 

  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจจำนวน 1.9 ล้านบาท (2551: 4 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันต่อศาลกรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็น  

  ผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา 

 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้: - 

                       (หน่วย: บาท) 

              ครบกำหนดภายใน 
      ภายใน 1 ปี  1-5 ปี มากกว่า 5 ปี  รวม 

  พันธบัตร  31,837,949 303,900,257 690,647,189 1,026,385,395 

  ตั๋วเงิน - สุทธิ 81,775,672 - - 81,775,672 

  หุ้นกู้   143,769,229 639,679,943 154,363,800 937,812,972 

  รวม   257,382,850 943,580,200 845,010,989 2,045,974,039 



139
Annual Report 2009 

138.

                         (Unit: Baht) 

       2009   2008 
      Cost/  Fair Cost/  Fair 
      Amortised  Value Amortised  Value  
      Cost   Cost   

	 	 Available-for-sale	securities	

  Equity securities 
   Stocks  404,088,842 523,782,478 548,387,470 454,239,388 

   Unit trusts 800,021,891 821,254,225 755,528,765 679,509,498 
  Debt securities 
   Bonds  160,285,278 162,360,139 283,288,240 296,392,237 
  Debentures 151,486,030 150,399,507 258,489,256 260,832,440 

  Unrealised gains (losses) on changes 
   in values of investments  141,914,308 - (154,720,168) - 

	 	 Total	available-for-sale	securities 1,657,796,349 1,657,796,349 1,690,973,563 1,690,973,563 

  Held-to-maturity	debt	securities	

   Bonds  1,026,385,395  302,481,204 
   Treasury bills -  14,903,085 
   Notes  85,141,439  106,000,000 
   Debentures 937,812,972  418,091,443 

   Allowance for impairment loss (3,365,767)  (7,900,000) 

  Total	held-to-maturity	debt	securities	 2,045,974,039  833,575,732 

 	 Other	securities	

  Equity securities 

   Stocks  63,649,482  61,297,052 

   Allowance for impairment loss (5,311,081)  (1,208,967) 

  Total	other	securities 58,338,401  60,088,085 

  Total	investments	in	securities	-	net 3,762,108,789  2,625,543,072 
 
 
  State owned bonds of Baht 1.9 million (2008: Baht 4 million) have been placed with the court as a security for cases     
  brought against insured driver. 
 
  Investments in held-to-maturity debt securities as at 31 December 2009 will be matured redemption as follows:  

                                 (Unit: Baht) 

                  Maturing within 
      1 year  1-5 years Over 5 years  Total 

  Bonds   31,837,949 303,900,257 690,647,189 1,026,385,395 
  Notes - net 81,775,672 - - 81,775,672 

  Debentures 143,769,229 639,679,943 154,363,800 937,812,972 

  Total   257,382,850 943,580,200 845,010,989 2,045,974,039 



8. เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกันแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้ 

                       (หน่วย: บาท) 
      2552 2551 

 ระยะเวลาค้างชำระ 

 ไม่เกิน 3 เดือน  39,867,581 58,768,561 

 มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน  - 1,071,266 

 มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน  - 318,261 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  3,992,906 3,674,644 

 รวม      43,860,487 63,832,732 

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,366,723) (2,366,723) 

 สุทธิ      41,493,764 61,466,009 

 

  ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกันเงินให้กูยื้มส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง มลูค่าตามสัญญาจำนองของท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างน้ี 

  ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
9. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน/เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                       (หน่วย: บาท) 
      2552 2551 

 เงินสด      440,000 100,000 

 เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน  113,556,461 230,949,095 

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา  1,051,617,627 798,922,406 

 รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  1,165,614,088 1,029,971,501 

 หัก: เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินกว่า 

  3 เดือน และที่มีข้อจำกัดการใช้  (759,399,065) (393,628,648) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  406,215,023 636,342,853 

 

  เงินฝากประจำส่วนหน่ึงจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท (2551: 15 ล้านบาท) มีข้อจำกัดในการใช้ ท้ังน้ีเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  

 

  เงินฝากประจำจำนวน 34 ล้านบาท (2551: 34 ล้านบาท) ได้ถกูนำไปวางไว้กับนายทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 

  การประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

 
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
                       (หน่วย: บาท) 

       อาคารและ เครื่องตกแต่ง 
       ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ ์

      ที่ดิน อาคาร สำนักงาน ยานพาหนะ รวม 

	 	 ราคาทุน	

  31 ธันวาคม 2551 40,514,215 288,270,120 320,070,209 14,332,987 663,187,531 

  ซื้อเพิ่ม   - - 39,673,061 2,361,000 42,034,061 

  จำหน่าย  - - (8,306,487) - (8,306,487) 

  31 ธันวาคม 2552 40,514,215 288,270,120 351,436,783 16,693,987 696,915,105 

	 	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	

  31 ธันวาคม 2551 - 117,088,543 271,467,274 11,056,104 399,611,921 

  ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 12,829,813 21,344,802 1,423,622 35,598,237 
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8. Mortgage Loans 
  As at 31 December 2009 and 2008, the balances of mortgage loans are classified by aging as follows:  

                         (Unit: Baht) 
      2009 2008 

 Overdue	

 Not over 3 months  39,867,581 58,768,561 

 Over 3 months to 6 months  - 1,071,266 
 Over 6 months to 12 months  - 318,261 
 Over 12 months  3,992,906 3,674,644 

 Total      43,860,487 63,832,732 
 Less: Allowance for doubtful accounts  (2,366,723) (2,366,723) 
 Net       41,493,764 61,466,009 
 
  Assets used as collateral for mortgage loans are mainly land and construction thereon. The mortgage values of these     
  assets have been used in assessing the allowance for doubtful accounts. 
 
9. Cash and Deposits at Financial Institutions/Cash and Cash Equivalents 

                         (Unit: Baht) 
      2009 2008 

 Cash on hand  440,000 100,000 
 Deposits at banks with no fixed maturity date  113,556,461 230,949,095 
 Deposits at banks with fixed maturity date  1,051,617,627 798,922,406 

 Total cash and deposits at financial institutions  1,165,614,088 1,029,971,501 
 Less: Deposits at banks which amounts maturing 

   in over 3 months and subject to restrictions  (759,399,065) (393,628,648) 
 Cash and cash equivalents  406,215,023 636,342,853 
 
  Fixed deposits amounting to Baht 30 million (2008: Baht 15 million) have been restricted in respect of normal course of business. 
 
  Fixed deposits of Baht 34 million (2008: Baht 34 million) have been placed with the Registrar of the Office of Insurance  
  Commission, in accordance with the Non-life Insurance Act. 
 
10. Premises and Nquipment - Net 

                         (Unit: Baht) 

       Building and Furniture, 

       Building Fixtures and Motor 

      Land Improvements  Office Equipment Vehicles Total 

	 	 Cost:	

  31 December 2008 40,514,215 288,270,120 320,070,209 14,332,987 663,187,531 

  Additions  - - 39,673,061 2,361,000 42,034,061 
  Disposals  - - (8,306,487) - (8,306,487) 

  31 December 2009 40,514,215 288,270,120 351,436,783 16,693,987 696,915,105 

	 	 Accumulated	depreciation:	

  31 December 2008 - 117,088,543 271,467,274 11,056,104 399,611,921 

  Depreciation for the year - 12,829,813 21,344,802 1,423,622 35,598,237 



                       (หน่วย: บาท) 

       อาคารและ เครื่องตกแต่ง 
       ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ ์

      ที่ดิน อาคาร สำนักงาน ยานพาหนะ รวม 

  ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ 

   ส่วนที่จำหน่าย - - (8,305,215) - (8,305,215) 

  31 ธันวาคม 2552 - 129,918,356 284,506,861 12,479,726 426,904,943 

	 	 มูลค่าสุทธิตามบัญชี	

	 	 31 ธันวาคม 2551 40,514,215 171,181,577 48,602,935 3,276,883 263,575,610 

  31 ธันวาคม 2552 40,514,215 158,351,764 66,929,922 4,214,261 270,010,162 

 

	 	 ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี/งวด	

  2551       18,989,002 

  2552       35,598,237 

 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะและเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานจำนวนหน่ึง 

  ซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู ่ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 309 ล้านบาท (2551: 279 ล้านบาท)  

 
11. เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
  เบี้ยประกันค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ดังนี้ 

                       (หน่วย: บาท) 

      2552 2551 

	 	 ระยะเวลาค้างชำระ	

 น้อยกว่า 3 เดือน  433,705,013 551,529,184 

 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  67,583,837 122,398,221 

 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน  31,036,032 73,258,062 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  5,128,542 25,621,464 

 รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ  537,453,424 772,806,931 

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (20,000,000) (35,589,817) 

 เบี้ยประกันค้างรับ - สุทธิ  517,453,424 737,217,114 

 
12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรก่อนภาษีสำหรับปีบวกกลับด้วยสำรองและค่าใช้จ่ายต่างๆ    

  ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีและหักด้วยเงินปันผลท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้ ท้ังน้ีอัตราดังกล่าว 

  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29   

  กรกฎาคม 2551 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551   

  ถึง 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

                       (หน่วย: บาท) 

      2552 2551 

 ภาษีเงินได้สำหรับงวดที่คำนวณจากกำไรทางภาษี  - - 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 

  เป็นอัตราร้อยละ 25  - 79,373,358 

 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง  74,552,915 11,414,756 

 ภาษีเงินได้สำหรับปี/งวดที่อยู่ในงบกำไรขาดทุน  74,552,915 90,788,114 
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                         (Unit: Baht) 

       Building and Furniture, 

       Building Fixtures and Motor 

      Land Improvements  Office Equipment Vehicles Total 

	 	 Accumulated depreciation 

   on disposals - - (8,305,215) - (8,305,215) 

  31 December 2009 - 129,918,356 284,506,861 12,479,726 426,904,943 

  Net book value: 
  31 December 2008 40,514,215 171,181,577 48,602,935 3,276,883 263,575,610 
  31 December 2009 40,514,215 158,351,764 66,929,922 4,214,261 270,010,162 

 

  Depreciation for the year/period 

  2008       18,989,002 
  2009       35,598,237 
 
  As at 31 December 2009, certain building and building improvements, motor vehicles, furniture, fixture and equipment     
  items have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to approximately Baht   
  309 million (2008: Baht 279 million).   
 
11. Premiums Due and Uncollected 
  The balances as at 31 December 2009 and 2008 of premiums due and uncollected are classified by aging as follows: - 
                         (Unit: Baht) 
      2009 2008 

 Age of receivables 

 Under 3 months  433,705,013 551,529,184 
 Over 3 months to 6 months  67,583,837 122,398,221 

 Over 6 months to 12 months  31,036,032 73,258,062 
 Over 12 months  5,128,542 25,621,464 
 Premium due and uncollected  537,453,424 772,806,931 
 Less: Allowance for doubtful accounts  (20,000,000) (35,589,817) 
 Premium due and uncollected - net  517,453,424 737,217,114 
 
 
12. Deferred Tax Assets/Corporate Income Tax 
  Corporate income tax for the year has been calculated at the rate of 25% of income before income tax for the year,      
  after adding back certain provisions and expenses which are disallowable for tax computation purposes and deducting     
  dividend income which is exempted from tax. The tax rate applied is in compliance with the provisions of Royal Decree  
  (475) B.E. 2551 dated 29 July 2008, issued under the Revenue Code, regarding the reduction of income tax rate.  
 
  Corporate income tax for the year ended 31 December 2009 and for the period as from 20 June 2008 to 31 December  
  2008 comprises: - 
                         (Unit: Baht) 

      2009 2008 

  Income tax for the period on taxable income  - - 
  Effect of change in the applicable tax rate used in tax 
   calculation from 30% to 25%  - 79,373,358 
  Decrease in deferred tax assets  74,552,915 11,414,756 
  Income tax as included in the income statement  74,552,915 90,788,114 



  รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษี ที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

  ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

                       (หน่วย: บาท) 
      2552 2551 

 กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้  331,675,925 70,772,513 

 ภาษีเงินได้คำนวณในอัตราร้อยละ 25  82,918,981 17,693,128 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 

  เป็นอัตราร้อยละ 25  - 79,373,358 

 ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษีและ 

  ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้  (8,366,066) (6,278,372) 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุน  74,552,915 90,788,114 

 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ส่วนประกอบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถสรุปได้มีดังน้ี  

                       (หน่วย: บาท) 
      2552 2551 

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	

 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  84,535,707 217,545,805 

 สำรองค่าสินไหมทดแทน  137,487,815 124,185,262 

 ขาดทุนสุทธิทางภาษี  163,327,495 117,817,809 

 สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงาน 

  ให้บริษัทฯทราบ (IBNR)  20,879,702 19,360,009 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  20,642,802 18,502,970 

 สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน  15,428,443 16,009,352 

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

  - หลักทรัพย์เพื่อค้า  - 5,344,392 

  - หลักทรัพย์เผื่อขาย  - 38,680,042 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน  2,169,212 302,242 

 รวม     444,471,176 557,747,883 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญช	ี

 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

  - หลักทรัพย์เผื่อขาย  35,478,577 - 

 ผลต่างของค่าเสื่อมราคาที่บันทึกบัญชีกับที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  548,733 592,483 

 รวม     36,027,310 592,483 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	สุทธิ  408,443,866 557,155,400 

 

  ภัทรฯ และเมืองไทยฯ ได้รับรู้เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve) ซึ่งนำมารวมคำนวณ    

  เป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ีควบรวมกิจการ (19 มิถุนายน 2551) แล้ว เงินสำรอง 

  ดังกล่าวไม่ต้องนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี       

  รายละเอียดดังนี้ 

                       (หน่วย: บาท) 

       2551 

 บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)   336,291,983 

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด   895,589,053 

 รวม      1,231,881,036 
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  Reconciliation between tax expense and the product of accounting income multiplied by the applicable tax rate for         
  the year ended 31 December 2009 and for the period as from 20 June 2008 to 31 December 2008 is as follows: 
 
                         (Unit: Baht) 

      2009 2008 

 Accounting income  331,675,925 70,772,513 
 Applicable tax rate - 25%  82,918,981 17,693,128 
 Effect of change in the applicable tax rate used in tax 
  calculation from 30% to 25%  - 79,373,358 
 Tax effect of exempted income and 
  non-deductible expenses  (8,366,066) (6,278,372)  
 Income tax as included in income statement  74,552,915 90,788,114 
 
  As at 31 December 2009 and 2008 the components of deferred tax assets and deferred tax liabilities were summarised  
  as follows:                          (Unit: Baht) 

      2009 2008 

 Deferred	tax	assets	

 Unearned premium reserves  84,535,707 217,545,805 

 Loss reserves  137,487,815 124,185,262 

 Net taxable losses  163,327,495 117,817,809 

 Provision for losses incurred 

  but not reported (IBNR)  20,879,702 19,360,009 
 Allowance for doubtful accounts  20,642,802 18,502,970 

 Retirement benefit reserve  15,428,443 16,009,352 

 Unrealised losses on changes in values of investments 

  - trading securities  - 5,344,392 

  - available-for-sale securities  - 38,680,042 

 Allowance for loss on impairment of investments  2,169,212 302,242 

 Total     444,471,176 557,747,883 

 Deferred	tax	liabilities	

 Unrealised gains on changes in values of investments 

  - available-for-sale securities  35,478,577 - 

 Difference during accounting and taxation relating   548,733 592,483 

  to depreciation expenses  36,027,310 592,483 
	 Deferred	tax	assets	-	net  408,443,866 557,155,400 

 
  PHA and MTI have recognised unearned premium reserve as income in corporate income tax calculation for the period ended 
  the amalgamation date (19 June 2008).  This reserve will not have to be recognised as income by Muang Thai Insurance 
  Public Company Limited, as detailed below. 
 
                          (Unit: Baht) 
       2008 

 Phatra Insurance Public Company Limited   336,291,983 
 Muang Thai Insurance Company Limited   895,589,053 
 Total      1,231,881,036 



13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
                       (หน่วย: บาท) 

       1 มกราคม   31 ธันวาคม 
      อายุการตัดจำหน่าย 2552 เพิ่มขึ้น ตัดจำหน่าย 2552 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 12,443,400 28,032,041 (3,511,114) 36,964,327 

  ความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ 15 ปี - 113,054,853 (11,563,601) 101,491,252 

  ความสัมพันธ์กับลูกค้า 15 ปี - 18,700,000 (1,912,694) 16,787,306 

  รวม    12,443,400 159,786,894 (16,987,409) 155,242,885 

 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมต้นทุนในการพัฒนาระบบงานซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งจำนวน 17.6 ล้านบาท    

  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2553 

 

14. ค่าความนิยม/ต้นทุนการรวมธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน 
  ต้นทุนการรวมธุรกิจท่ียังไม่ได้ปันส่วนเกิดจากการผลต่างของมลูค่ายุติธรรมของเมืองไทย (คำนวณจากอัตราการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ 

  ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของภัทร เมื่อ  

  วันท่ี 10 ตุลาคม 2550 และของเมืองไทยฯ เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550) ซ่ึงสงูกว่ามลูค่าสุทธิตามบัญชีของเมืองไทย ซ่ึงค่าความนิยม 

  ที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯส่วนหนึ่งอาจจะแสดงถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสำหรับประโยชน์อันเกิดจากการควบรวม   

  (Synergy) ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการใช้ประโยชน์จากช่องทางการจัดจำหน่ายของเมืองไทย รวมทั้งเทคโนโลยีและความรู้    

  จาก Fortis Insurance International NV ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นและผูร่้วมทุน (Partner) ของเมืองไทย ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมความสามารถ 

  ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะการรับประกันภัยรถยนต์ 

 

  ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของเมืองไทย   

  ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2551 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมลูค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคาร และท่ีปรึกษา 

  ทางการเงินแห่งหนึ่งเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและได้รับรายงานการประเมินดังกล่าวแล้ว 

 

  รายละเอียดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุ และมลูค่าตามบัญชีของแต่ละรายการดังกล่าวของเมืองไทย 

  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
                   (หน่วย: พันบาท) 

                                        ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 

        มูลค่ายุติธรรม  มูลค่าตามบัญชี 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,179,196 1,194,557 

  เงินให้กู้ยืม  1,039 1,039 

  เงินลงทุนอื่น 2,007 2,123 

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 537,114 537,114 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 154,044 94,327 

  เงินวางไว้จากการประกันต่อ 5,913 5,913 

  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันต่อ 20,054 20,054 

  เบี้ยประกันภัยค้างรับ 660,378 660,378 

  สินทรัพย์อื่น 533,534 533,534 

  เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (1,101,255) (1,101,255) 

  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (440,525) (440,525) 

  เงินถือไว้จากการประกันต่อ (49,400) (49,400) 

  เงินค้างจ่ายจากการประกันต่อ (79,539) (79,539) 

  หนี้สินอื่น  (572,294) (572,294) 

  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น - - 
  สุทธิ   850,266 806,026 
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13. Intangible Assets - Net 

                                              (Unit: Baht) 

       1 January   31 December 
      Useful lives 2009 Increase Amortisation 2009 

  Computer software 5 - 10 years 12,443,400 28,032,041 (3,511,114) 36,964,327 

  Network relationships 15 years - 113,054,853 (11,563,601) 101,491,252 

  Customer relationships 15 years - 18,700,000 (1,912,694) 16,787,306 
  Total    12,443,400 159,786,894 (16,987,409) 155,242,885 
 
  Computer software as at 31 December 2009 includes costs of new system implementation under installation of Baht 17.6 million. 
  The system is expected to be ready in 2010. 
 
14. Goodwill/Unallocated Costs to Business Acquisition 
  Unallocated costs in business combination initially measures from the excess of fair value of MTI (calculated based on    
  the swap ratio as approved by the Board of Director of the two companies on 15 June 2007, by the Extraordinary        
  General Meeting of PHA shareholders on 10 October 2007 and by MTI’s shareholders on 10 July 2007) and its book value. 
  Part of goodwill from business combination reflects the intangible value of the benefits derived from business synergies  
  that the Company expects to be created from the utilisation of the insurance distribution network of MTI together with   
  the technology and knowledge gained from Fortis Insurance International NV, MTI’s shareholder and business partner,     
  which will have a direct impact in terms of expertise in the operation of insurance business, and particularly motor insurance.  
 
  In May 2009, the Company considered the fair value of assets, liabilities and contingent liabilities of MTI as at 19 June 2008. 
  The Company appointed an independent professional valuer to appraise the value of land and building and a financial      
  advisor to valuate the fair values of the intangible assets. The reports have been received. 
 
  Details of fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of MTI and net book values are summarised   
  as follows: 

                      (Unit: Thousand) 

           As at 19 June 2008   

          Fair value  Book value  

   Investments in securities 1,179,196  1,194,557 

  Loans   1,039 1,039 

  Other investments 2,007 2,123 

  Cash and deposits at financial institutions 537,114 537,114 

  Premises and equipment 154,044 94,327 

  Amounts deposited on reinsurance treaties 5,913 5,913 

  Due from reinsurers 20,054 20,054 

  Premiums due and uncollected 660,378 660,378 

  Other assets 533,534 533,534 

  Unearned premium reserve (1,101,255) (1,101,255) 

  Loss reserves and outstanding claims (440,525) (440,525) 
  Amounts withheld on reinsurance treaties (49,400) (49,400) 

  Due to reinsurers (79,539) (79,539) 

  Other liabilities (572,294) (572,294) 

  Contingent liabilities - - 

  Net    850,266 806,026 



                   (หน่วย: พันบาท) 

                                        ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 

        มูลค่ายุติธรรม  มูลค่าตามบัญชี 

  ต้นทุนการซื้อธุรกิจ 1,613,921 

  หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ (850,266) 

  ต้นทุนการปันส่วนธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน 763,655 

  ความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ (113,055) 

  ความสัมพันธ์กับลูกค้า (18,700) 

  ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 631,900 

 

  นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ และพบว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

  ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจรวมอยู่สูงว่าราคาตามบัญชีของค่าความนิยมนั้น 

 
15. สินทรัพย์อื่น 
                       (หน่วย: บาท) 
      2552 2551 

  เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า 232,519,492 - 

  ลูกหนี้อื่น  111,573,633 79,694,270 

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (55,566,525) (28,753,818) 

  ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 56,007,108 50,940,452 

  ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ 98,990,598 19,922,577 

  เงินมัดจำและเงินประกัน 19,830,232 4,776,611 

  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 6,780,703 7,310,170 

  อื่นๆ    33,767,424 19,695,252 

  รวมสินทรัพย์อื่น 447,895,557 102,645,062 

 
16. หนี้สินอื่น 
                       (หน่วย: บาท) 
      2552 2551 

  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย 97,170,853 49,829,119 

  ค่านายหน้าจากการรับประกันภัยโดยตรงค้างจ่าย 68,667,302 104,882,969 

  เจ้าหนี้อื่น  51,185,492 27,904,141 

  เจ้าหนี้ตั้งฝากเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน 29,556,875 39,303,877 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 24,394,731 27,439,017 

  เจ้าหนี้อื่น  29,821,747 27,650,535 

  อื่นๆ    6,468,700 24,610,653 

  รวมหนี้สินอื่น 307,265,700 301,620,311 

 
17. สำรองตามกฎหมาย 
  ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี      

  ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้    

  จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ 
 
18. ค่าตอบแทนกรรมการ 
  ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  

  โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
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                      (Unit: Thousand) 

           As at 19 June 2008   

         Fair value  Book value  

  Acquisition cost 1,613,921  
  Less: Identified assets (850,266) 

  Unallocated costs to business combination 763,655 
  Network relationships (113,055) 
  Customer relationships (18,700) 

  Goodwill   631,900 
 
  In addition, during the year 2009 the Company performed the impairment testing of goodwill from business combination  
  and noted that net realisable value of cash generated unit which goodwill is included was higher than its book value. 
 
15. Other Assets                              (Unit: Baht) 

      2009 2008 
  Prepaid premium ceded 232,519,492 - 
  Other receivables 111,573,633 79,694,270 
  Less: Allowance for doubtful accounts (55,566,525) (28,753,818) 
  Other receivables - net 56,007,108 50,940,452 
  Prepaid commission expenses 98,990,598 19,922,577 
  Deposits and guarantee 19,830,232 4,776,611 
  Receivable from sales of investments 6,780,703 7,310,170 
  Others    33,767,424 19,695,252 
  Total    447,895,557 102,645,062 
 
16. Other Liabilities                             (Unit: Baht) 

      2009 2008 

  Accrued operating expenses 97,170,853 49,829,119 
  Accrued commission of direct insurance 68,667,302 104,882,969 
  Other payables 51,185,492 27,904,141 
  Suspense account for premium payments 29,556,875 39,303,877 
  Value added tax payable 24,394,731 27,439,017 
  Other payables 29,821,747 27,650,535 

  Others   6,468,700 24,610,653 
  Total   307,265,700 301,620,311 
 
17. Statutory Reserve 
  Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside a statutory 
  reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 
  10% of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 
 
18. Directors’ Remuneration 
  Directors’ remuneration represents the benefits paid to the Company’s directors in accordance with Section 90 of         
  the Public Limited Company Act B.E.2535, exclusive of salaries and related benefits payable to executive directors. 



19. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี/งวดด้วยจำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญท่ีออก 

  อยู่ในระหว่างปี/งวด 

 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 
  บริษัทฯดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ    

  ในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์  

  ตามที่กล่าวไว้ 

 

21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ 

  และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย     

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน 

  ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 18.26 ล้านบาท (2551: 9.99 ล้านบาท) 

 

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
  22.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ดำเนนิงาน 

    บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์และบริการอื่นๆ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวดังนี้: - 

        ล้านบาท 

      จ่ายชำระภายใน: 1 ปี 26 

       1 ถึง 5 ปี 28 

 

  22.2 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝา่ยทนุ 

    ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ในงบดุล แต่ยังไม่รับรู้ในงบการเงินของบริษัทฯ  

    มีจำนวน 4 ล้านบาท 

 

  22.3 การคำ้ประกนั 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยูเ่ป็นจำนวนเงินประมาณ 

    4 ล้านบาท (2551: 20 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 

  22.4 คดฟีอ้งรอ้ง 

    ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็น  

    จำนวนเงินโดยรวมประมาณ 1,119 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 การพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและบริษัทฯ 

    คาดว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจำนวน 412 ล้านบาท 

 

23. เครื่องมือทางการเงิน 
  ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่  

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินให้กู้ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากผู้กู้ยืมเงิน 

  และผูเ้อาประกันภัยของบริษัทฯ กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันและภมิูภาคต่างๆ ในประเทศ และมลูค่าสงูสุดของความเส่ียง 

  คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบดุล 

 

    ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้  

  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
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19. Basic Earnings (loss) per Share 
  Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the net income (loss) for the year/period by the weighted average 
  number of ordinary shares in issue during the year/period. 
 
20. Financial Information by Segment 
  The Company’s operations involve a single business segment, the non-life insurance business, and are carried on in the single 
  geographic area of Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial    
  statements pertain to the aforementioned business segment and geographic area. 
 
21. Provident Fund 
  The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act     
  B.E. 2530. Both employees and the Company contributed to the fund monthly at the rate of 5% to 10% of basic salary. 
  The fund, which is managed by Kasikorn Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination 
  in accordance with the fund rules. During the year 2009, the Company contributed Baht 18.26 million to the fund (2008:  
  Baht 9.99 million). 
 
22. Commitments and Contingent Liabilities 
  22.1 Operating Lease Commitments 

    The Company has entered into several lease agreements of office building space, motor vehicles and equipment   
    and other services.  
     
    Future minimum rentals and service charges payable under these leases and service agreements as at 31 December 
    2009 are as follows: 
       Payable within Million Baht 
       1 year 26 
       1 to 5 years 28 
 
  22.2 Capital Commitments 

    Capital expenditure contracted for system implementation as at 31 December 2009, the Company had capital      
    commitments of approximately but not recognised in the financial statements was amounting to Baht 4 million. 
 
  22.3 Bank Guarantees 

    There were outstanding bank guarantees of approximately Baht 4 million (2008: Baht 20 million) by banks on behalf of 
    the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of business. 
 
  22.4 Litigation 

    During the year ended 31 December 2009, the Company had been sued as insurer, with the amounts sued for    
    amounting to approximately Baht 1,119 million. As at 31 December 2009, judgment has yet to be handed down   
    in these cases. The Company expects the verdict to be mostly favorable. However, a provision of Baht 412 million 
    for potential losses has been made in the financial statements. 
 
23. Financial Instruments 
  Credit Risk 

  Concentrations of the credit risk with respect to loans and premiums due and uncollected are insignificant due to the large 
  number of customers comprising the customer base and their dispersion across different industries and geographic regions   
  in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the book value of assets after deduction of allowance for doubtful    
  debts as presented in balance sheet. 
 
  Interest Rate Risk 

  The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions and investments in securities. 



  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน   

  ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกำหนด หรือวันท่ีมีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือวันท่ีครบกำหนด (แล้วแต่วันใด 

  จะถึงก่อน) ได้ดังนี้: - 

 
	 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 อัตรา	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 ไม่มี	 	 อัตรา	
	 	 	 	 ภายใน	 	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลงตาม	 อัตรา	 	 ดอกเบี้ย	 		
	 	 	 	 1	ปี	 1	-	5	ปี	 5	ปี	 ราคาตลาด	 ดอกเบี้ย	 รวม	 ถัวเฉลี่ย	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 																		(ล้านบาท)	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)	

  เงินฝากสถาบันการเงิน 668.62 368.00 - 113.56 15.00 1,165.18 0.00 - 4.00 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

  พันธบัตร  98.95 358.32 731.48 - - 1,188.75 3.10 - 6.84 

  ตั๋วเงิน   81.78 - - - - 81.78 1.125 - 3.00 

  หุ้นกู้   149.58 773.74 164.89 - - 1,088.21 2.90 - 7.40 

  เงินให้กู้ยืมโดยมี 

   ทรัพย์สิน 

   จำนองเป็น 

   ประกัน - สุทธิ 39.87 - 1.62 - - 41.49 6.00 - 9.50 

  รวม   1,038.80 1,500.06 897.99 113.56 15.00 3,565.41  

 

  ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสำคัญเน่ืองจากบริษัทฯ ธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และมีสินทรัพย์ 

  และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ 

 

  มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

  เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน ลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยจัดอยู่ในประเภท  

  ระยะสั้น เงินฝากสถาบันการเงินและเงินให้กู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่า   

  ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

 

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจใน  

  การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการกำหนดมลูค่ายุติธรรมข้ึนอยูกั่บ 

  ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มลูค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวัดมลูค่าท่ีเหมาะสม 

  

  บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้: - 

  

  เงนิลงทนุในหลกัทรพัย/์เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด 

  

  เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หุ้นกู ้และต๋ัวเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มลูค่ายุติธรรมถือตาม 

  ราคาที่แสดงในงบดุล ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุ 

  สัญญาคงเหลือ 

 

  ตราสารหน้ีท่ีไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด มลูค่ายุติธรรมกำหนดจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ปรับด้วยค่าความเส่ียง 

  ที่เหมาะสม 

 

  เงินลงทุนทั่วไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำนวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย 



153
Annual Report 2009 

152.

  Significant financial assets as at 31 December 2009 classified by type of interest rates are summarised in the table below, 
  with those financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing     
  date if this occurs before the maturity date are classified below. 
 

	 	 	 	 	 Fixed	Interest	Rates	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Floating	 Non-	 	 Average	
	 	 	 	 Within	 1	-	5	 Over	 Interest	 Interest	 	 Interest	 		
	 	 	 	 1	year	 years	 5	years	 Rate	 Bearing	 Total	 Rate	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 																			(Million	Baht)	 	 	 (%	p.a.)	

  Deposits at financial 
   institutions 668.62 368.00 - 113.56 15.00 1,165.18 0.00 - 4.00 
  Investments in 

   Securities Bonds 98.95 358.32 731.48 - - 1,188.75 3.10 - 6.84 

  Notes   81.78 - - - - 81.78 1.125 - 3.00 
  Debentures 149.58 773.74 164.89 - - 1,088.21 2.90 - 7.40 

  Mortgage 

   loans - net 39.87 - 1.62 - - 41.49 6.00 - 9.50 
  Total   1,038.80 1,500.06 897.99 113.56 15.00 3,565.41  
 
  Foreign Currency Risk 

  The Company considers itself no significant foreign currency risk because it has insignificant foreign currency transaction,  
  and insignificant financial assets and liabilities denominated in foreign currencies outstanding at the balance sheet date. 
 
  Fair Value of Financial Instruments 

  Since financial assets and liabilities which are treasury bills, notes, receivables/payables relating to insurance, are short term 
  in nature and deposits at financial institutions and loans bear interest at rate closed to market interest rates, their fair value 
  is not expected to be materially different from the amounts presented in the balance sheets.  
 
  A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing      
  parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument 
  or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument. 
 
  The following methods and assumptions were used by the Company in estimating the fair values of financial instruments: - 
 
  Investments in Securities/Deposits at Financial Institutions 

  The fair value of listed securities is based on their quoted market prices. 
 
  The fair values of deposits at financial institutions, bonds, treasury bills, debentures and promissory notes with maturity   
  periods of less than 90 days are based on their carrying value. For those with maturity periods longer than 90 days, fair values 
  are estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate and the remaining period to maturity. 
  The fair value of non-marketable debt securities is determined by the Risk Free Yield Curve adjusted by an appropriate risk factor. 
 
  The fair value of other investments cannot be properly calculated, and therefore no disclosure is made. 



  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ราคาตามบัญชีและราคายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตร ต๋ัวเงินและหุ้นกูท่ี้บริษัทฯ ต้ังใจจะถือจนครบ 

  กำหนดมีดังต่อไปนี้ 

                  (หน่วย: ล้านบาท) 

      ราคาตามบัญชี ราคายุติธรรม 
  พันธบัตร  1,026.39 1,041.02 

  ตั๋วเงิน - สุทธิ 81.78 85.14 

  หุ้นกู้    937.82 950.62 

 

  เงนิใหกู้ย้มื 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไม่มีความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบดุล 

 
24. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
  ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน 

  ของปี 2552 จำนวน 2.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 156.35 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กับหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน  

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2553  

 
25. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย 
  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรง    

  เงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ. 

 
26. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 
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  As at 31 December 2009, the aggregate carrying values and fair values of investments in bonds, notes and debentures   
  which the Company intends to hold to maturity are as follows. 
                (Unit: Million Baht) 

      Cost Fair Value 

  Bonds    1,026.39 1,041.02 
  Notes - net 81.78 85.14 
  Debentures 937.82 950.62 
 
  Loans 

  For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on carrying value. 
 
25. Subsequent Event 
  At the Board of Directors Meeting held on 24 February 2010, the Board passed a resolution to approve dividends in respect 
  of the operating results for the year 2009 at Baht 2.65 per share, totalling Baht 156.35 million. The dividends will be      
  distributed to shareholders listed in the register on 11 May 2010.  
 
26. Capital Management 
  The primary objectives of the Company’s capital management is to ensure that the Company’s ability to continue as a going 
  concern and to maintain capital reserve in accordance with Notifications of the OIC. 
 
27. Approval of Financial Statements 
  These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 24 February 2010. 



Company
Profileข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย  จำกัด (มหาชน) 
  ชื่อย่อ   MTI 
  ทะเบียนเลขที่                0107551000151 
  ประกอบธุรกิจ                รับประกันวินาศภัย 
  สถานที่ตั้ง                    เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทรศัพท์  0 2665 4000, 0 2290 3333 
  โทรสาร   0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033 
  เว็บไซต์   www.muangthaiinsurance.com  
  ทุนจดทะเบียน 590,000,000 บาท 
  ทุนชำระแล้ว 590,000,000 บาท 
  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
 
1.2 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นและมีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ 
  ชื่อบริษัท  บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  
  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอนโดมิเนียม ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก 
      ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทรศัพท์  0 2693 3999 
  ประเภทธุรกิจ โรงแรม 
  ทุนจดทะเบียน 4,830,000,000 บาท 
  ทุนที่ชำระแล้ว 4,794,064,050 บาท 
  จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น 
      หุ้นบุริมสิทธิ์ 383,406,405 หุ้น 
  จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ หุ้นสามัญ 10,983,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.44 
      หุ้นบุริมสิทธิ์ 43,094,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.24 
 
1.3 บุคคลอ้างอิง 
  นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  ที่ตั้ง   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      ชั้น 4, 7, 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์  0 2229 2800, 0 2654 5599 
  โทรสาร   0 2359 1259 
  Call Center  0 2229 2888 
  e-mail   contact.tsd@set.co.th 
  เว็บไซต์   www.tsd.co.th 
  
  ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย 
      นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ 
      นางสาววิสสุตา  จริยาธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 
      นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ 
      นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 
  ที่ตั้ง   เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิต คอมเพล็กซ์ 
      ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร10110   
  โทรศัพท์  0 2264 0777, 0 2661 9190 
  โทรสาร   0 2264 0790, 0 2661 9192 
 
  สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  โทรศัพท์  0 2290 3221-4 
  โทรสาร   0 2276 4050 
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156.

1.1 Company Name Muang Thai Insurance Public Company Limited 
  Symbol   MTI 
  Public Company Registration No. 0107551000151  
  Type of Business Insurance 
  Head Office 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 
  Telephone  0 2665 4000, 0 2290 3333 
  Facsimile  0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033 
  Website  www.muangthaiinsurance.com 
  Authorized Registered Capital 590,000,000 Baht 
  Paid-up Capital 590,000,000 Baht 
  Number of Paid-up Ordinary Shares 59,000,000 Shares 
  Par Value Per Share 10 Baht 
 
1.2 Investment in Other Company   
  Company Name Muang Thai Real Estate Public Company Limited 
  Address  252/6, 7th Fl., Muang Thai–Phatra Condominium, 
      Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 
  Authorized Registered Capital 4,830,000,000 Baht 
  Paid-up Capital 4,794,064,050 Baht 
  Issued Shares Ordinary Shares 96,000,000 Shares 
      Preferred Shares 383,406,405 Shares 
  Shares Held Ordinary Shares 10,983,945 Shares 11.44% 
      Preferred Shares 43,094,365 Shares 11.24% 
 
1.3 Reference 
  Transfer Agent and Registrar Thailand Securities Depository Company Limited 
  Address  4, 7th, 10th Fl., The Stock Exchange of Thailand Building 
      62 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
  Telephone  0 2229 2800, 0 2654 5599 
  Facsimile  0 2359 1259 
  Call Center  0 2229 2888 
  e-mail   contact.tsd@set.co.th 
  Website  www.tsd.co.th 
 
  Auditor  Ernst & Young Office Limited by  
      Mr. Sophon  Permsirivallop, C.P.A., Registration No. 3182, and/or, 
      Miss Vissuta  Jariyathanakorn, C.P.A., Registration No. 3853, and/or, 
      Mrs. Nonglak  Pumnoi, C.P.A., Registration No. 4172, and/or,  
      Mr. Chayapol  Suppasedtanon, C.P.A., Registration No. 3972 
  Head Office 193/136-137, Lake Rajada Office Complex Building, 33th Fl., 
      Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
  Telephone  0 2264 0777, 0 2661 9190 
  Facsimile  0 2264 0790, 0 2661 9192 
  
  Company Secretary Office  Muang Thai Insurance Public Company Limited 
  Telephone  0 2229 3221-4 
  Facsimile  0 2276 4050 
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