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Vision

Mission

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

• เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจประกันภัย ผู้สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุด 

ด้วยผลติภณัฑ์และบรกิารครบวงจรครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย ผ่านการ

จำาหน่ายหลายช่องทาง

• To be the most preferred insurance partner offering full range 

of products and services to target customers through multi 

distribution channels.

• เป็นบริษัทที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มผลกำาไรอย่างต่อเนื่อง และดำารงเงินกองทุน

ตามกฎหมายเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

• เป็นผู้นำาทางธุรกิจประกันวินาศภัย มียอดขายและความสามารถในการสร้างกำาไรเม่ือเทียบกับคู่แข่ง โดยเน้น 

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

• ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักความต้องการของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

• เป็นผู้นำาตลาดประกันวินาศภัยด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• เป็นผู้นำาในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความสำาคัญในการดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม

• Maximize shareholders’ return through sustainable growth in profits while maintaining target 

 solvency margins.

• Attain and maintain leadership position in sales and profitability vis-à-vis competitors by providing 

 value added products and services to target customers.

• Be a customer centric (driven) organization.

• Be a 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.





ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมครบทุกช่องทาง
ผสานกับทีมบุคลากรที่มุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 
ในการรับมือกับทุกวิกฤตและทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
วันนี้... เมืองไทยประกันภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่น 
ให้ลูกค้ามั่นใจ อุ่นใจ และยิ้มได้... เมื่อภัยมา

SmileOver Trouble

ยิ้มรับ...
ทุกปัญหา





ในทุกๆ วัน ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย
สามารถเกิดขึ้นได้เสมอรอบๆ ตัวเรา
ไม่ว่าคุณจะดำาเนินธุรกิจหรือดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
ให้เมืองไทยประกันภัย เป็นผู้แบ่งเบาภาระความเสี่ยง
และดูแลทุกชีวิตในครอบครัว

ไม่ว่าธุรกิจ
หรือชีวิตส่วนตัว

SmileOver Trouble



20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู ่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของ
ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)” การ
เปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “กำรควบกิจกำรระหว่ำง บริษัท ภัทร
ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด” เป็นการ
ผนกึกำาลงัครัง้ประวตัศิาสตร์ของธรุกจิประกนัวนิาศภยั เพือ่เพิม่ความแขง็แกร่ง 
และศกัยภาพในการแข่งขนัทางธรุกจิและการให้บรกิาร โดยรวมความเชีย่วชาญ
ของทัง้ 2 บรษิทั ให้ส่งเสรมิจดุเด่นซึง่กนัและกนัอย่างลงตวั รวมไปถงึการแสดง
ความพร้อมเพือ่สนองตอบนโยบายการเปิดเสรธีรุกจิประกนัภยัในอนาคตอนัใกล้

“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้... เมื่อภัยมา”SmileMuang Thai  Insurance. . . Over Trouble
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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… Smile 
Over Trouble.”

History
ความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
Company

“ด้วยเป้ำหมำยและควำมมุ่งมั่นเพื่อประกำศชื่อสู่ควำมเป็นบริษัทประกันวินำศภัยช้ันน�ำอันดับต้นของประเทศภำยใน 5 ปี ด้วย 
เบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่ำ หรือ 7,000 ล้ำนบำท และเป็นบริษัทที่มีควำมมั่นคง และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ด้วย
ทุนจดทะเบียน 590 ล้ำนบำท มีควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินำศภัยของคนไทยที่มีกำรบริหำร
งำนด้วยหลักจริยธรรมและควำมโปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล” โดยปัจจุบันมีนางกฤตยา  ลำ่าซำา และนางนวลพรรณ  ลำ่าซำา ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์
ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่ง 
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตระหนกัถงึความสำาคญัและร่วมใจกนัรกัษาไว้อย่างต่อเนือ่ง จากการดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพประกอบ
กบัการให้บรกิารทีซ่ือ่สตัย์สจุรติแก่ลกูค้าจนได้รบัความไว้วางใจ ทำาให้ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของสาธารณชนทัว่ไป

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ สู่กระบวนการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทำาให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถในการดำาเนินงาน ทั้งด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมนำาเสนอความคุ้มครองท่ีสามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการของ
ลูกค้า โดยเน้นความสำาคัญในการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ครบทุกช่องทางการให้บริการ ผู้เอาประกัน
สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ เพื่อให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจและยิ้มได้เมื่อ
ทำาประกันภัยกับเมืองไทยประกันภัย ดังสโลแกน “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้ เมื่อภัยมำ”

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 007



Financial
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

Summary

หมายเหตุ:  ปี  2549-2550 เป็นข้อมลูจากงบเสมอืน โดยการรวมข้อมลูงบการเงนิของ 
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 เป็นงบ
การเงินของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย

 ปี 2552 และ 2553 ประกอบด้วยข้อมูลจากการด�าเนินงานปกติตั้งแต่ 
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

Remarks:  2006-2007 information from Pro forma Financial Statements 
which combined both Phatra Insurance Plc. (PHA) and Muang 
Thai Insurance Co., Ltd. (MTI);  

 2008, information comprised two periods:- 1 January-19 June 
2008 of both PHA and MTI; and 20 June-31 December 2008 
of Muang Thai Insurance Plc. 

 2009 and 2010, financial operations are from 1 January to 31 
December

2553 2552 2551 2550 2549
2010 2009 2008 2007 2006

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ/Net Premium Written

3,590.8 3,340.8
3,099.2

2,629.8
2,259.0

ล้านบาท/Million Baht

ส่วนของผู้ถือหุ้น/Equity

2553 2552 2551 2550 2549
2010 2009 2008 2007 2006

4,176.8
3,808.7

3,329.1

3,746.2
3,479.2

ล้านบาท/Million Baht

2553 2552 2551 2550 2549
2010 2009 2008 2007 2006

สินทรัพย์/Assets

9,813.1

7,620.0

6,261.4
6,569.8 6,699.5

ล้านบาท/Million Baht

2553 2552 2551 2550 2549
2010 2009 2008 2007 2006

เบี้ยประกันภัยรับ/Premium Written

ล้านบาท/Million Baht

4,924.8
4,550.1

4,227.3

3,724.8
3,209.1

2553 2552 2551 2550 2549
2010 2009 2008 2007 2006

กำาไรสุทธิ/Net Profit

393.5

257.1

56.8

310.4

289.2

ล้านบาท/Million Baht

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 3 08



หน่วย: ล้านบาท/Unit: Million Baht
2553
2010

2552
2009

2551
2008

2550
2007

2549
2006

เบี้ยประกันภัยรับ Premium Written  4,924.8  4,550.1  4,227.3  3,724.8  3,209.1 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  3,590.8  3,340.8  3,099.2  2,629.8  2,259.0 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium  3,443.8  3,178.0  2,956.0  2,348.0  2,251.9 
กำาไรจากการรับประกันภัย Underwriting Profit  1,256.1  1,092.8  1,079.5  881.5  861.7 
กำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุน Investment Profit (Loss)  311.1  179.7  (10.1)  322.6  256.2 
กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ Profit Before Income Tax  430.2  331.7  165.0  412.9  381.8 
กำาไรสุทธิ Net Profit  393.5  257.1  56.8  310.4  289.2 
เงินสำารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve 1,821.4 1,674.4 1,511.7 1,368.4 1,086.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equity 4,176.8 3,808.7 3,329.1 3,746.2 3,479.2 
สินทรัพย์รวม Total Assets 9,813.1 7,620.0 6,261.4 6,569.8 6,699.5 

หน่วย: ล้านบาท/Unit: Million Baht

เทียบต่อหุ้น Per Share 2553
2010

2552
2009

2551
2008

2550
2007

2549
2006

มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book value  70.79  64.55  56.43  63.49  58.97 
กำาไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share  6.67  4.36  0.96  5.26  4.90 
เงินปันผลต่อหุ้น Dividend Per Share  4.00  2.65 n/a  n/a  n/a 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) Payout Ratio (%) 60.0% 60.8% n/a  n/a  n/a 
ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price 73.50 61.50 85.00  n/a  n/a 
ราคาหุ้นตำ่าสุด Lowest Share Price 48.00 33.50 30.00  n/a  n/a 
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End 73.50 54.00 37.00  n/a  n/a 
ราคาปิด/กำาไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Time) 11.02 12.39 38.54  n/a  n/a

หน่วย: ล้านบาท/Unit: Million Baht

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio 2553
2010

2552
2009

2551
2008

2550
2007

2549
2006

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net 

 Premium Written 10.96% 7.70% 1.83% 11.80% 12.80%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets 

 (Average) 4.94% 4.78% 3.80%* 6.22%  n/a 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉล่ีย) Return on Shareholders' 

 Equity (Average) 9.86% 7.20% 3.84%* 8.59%  n/a 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Debt to Equity Ratio (Time) 1.35 1.00 0.88  0.75  0.93 

หมายเหตุ:  1)  ปี 2549-2550 เป็นข้อมูลจากงบเสมือน โดยการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทยประกันภัย ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นมี
รายการส่วนเกินทุนจากการควบบริษัทจ�านวน 908.22 ล้านบาท 

 2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วง คือ 1 มกราคม-19 มิถุนายน 2551 เป็นการรวมข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ภัทรประกันภัย และ บจก. เมืองไทย
ประกันภัย; 20 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2551 เป็นงบการเงินของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 

 3) ณ วันควบรวมกิจการ 20 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ บันทึกรายการค่าความนิยมจากการควบกิจการจ�านวน 763.66 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการ
ควบรวมกิจการจ�านวน 823.37 ล้านบาท 

 4)  บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม พรก. ฉบับที่ 475 จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 มีผลให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีด้อยค่าคิดเป็นจ�านวนประมาณ 79 ล้านบาทในปี 2551 

 5)  *ก่อนปรับปรุงผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 79 ล้านบาท 
 6)   ปี 2552 และ 2553 ประกอบด้วยข้อมูลจากการด�าเนินงานปกติตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

Remarks: 1)  2006-2007 information from Pro forma Financial Statements which combined both Phatra Insurance Plc. (PHA) and Muang Thai Insurance Co., Ltd. 
(MTI);  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 PHA and MTI; and 20 June-31 December 2008 of Muang Thai Insurance Plc. 
  3)  on the amalgamationdate, 20 June 2008 Unallocated costs to business acquisition of Bht. 763.66 mil. was booked as asset while Surplus on 

business combination of Bht. 823.37 mil. was recorded 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 impairment of Baht 79 million was booked to Profit and Loss account in 2008
 5)  *Prior to Corporate tax adjustment amount Baht 79 million due to change in corporate tax rate 
 6)  2009 and 2010, financial operations are from 1 January to 31 December 
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นายโพธิพงษ์  ลำ่าซำา
Mr. Photipong  Lamsam
ประธานกรรมการ/Chairman
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Message

บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ยังคงยืนหยัดรักษาคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน 
ในฐานะหนึง่ในบรษิทัประกนัวนิาศภยัขนาดใหญ่ระดบัแนวหน้าของประเทศ ซึง่พร้อมเสรมิสร้างหลกัประกนัอนัมัน่คง และคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
ให้กับประชาชนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตรอบด้าน ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ภาวะอ่อนไหวทางการเมืองและสังคม 
ที่มีแรงเสียดทานสูง ตลอดจนอุบัติภัยทางธรรมชาติที่ยากหลีกเลี่ยง แต่ด้วยความทุ่มเทอันแน่วแน่ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
ทำาให้วนันี ้บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำากดั (มหาชน) ยงัคงรกัษาอันดบัท่ี 5 ของอุตสาหกรรมประกนัวนิาศภัยไว้ได้ ด้วยเบีย้ประกนัภยัรบั 
รวม 4,925 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นเพราะความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากลูกค้า ตัวแทน และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อถือศรัทธา ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งมั่นคง

ผมขอแสดงความชืน่ชมในความร่วมแรงร่วมใจอย่างเป็นนำา้หนึง่ใจเดยีวกนัของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน ซึง่ส่งผลให้ทกุชวีติในบรษิทัฯ 
ก้าวไปสู่ความสำาเร็จร่วมกัน ค่านิยมขององค์กรที่ทุกคนยึดถือร่วมกัน ทำาให้เกิดความตระหนักและเตรียมพร้อมในการปรับตัว เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ บริษัทฯ เน้นยำ้าการดำาเนินนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นมืออาชีพ ปลูกจิตสำานึกให้มีหัวใจรักการให้บริการ มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบสูง มีการทำางานเป็นทีมอย่างมีระบบ 
ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ทำาให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ สะดวก และรวดเรว็ เพือ่รองรบัเป้าหมายการ
ขยายพื้นที่การให้บริการอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ได้มีการสร้างและบริหารจัดการช่องทางขายอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการดำารงเงินกองทุน 
ให้สูงกว่าระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด อันเป็นหลักประกันถึงความมั่นคงของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในนามของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน และพันธมิตรทุกท่านที่เป็นแรงสนับสนุน
สำาคัญ ผลักดันให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าเช่นปัจจุบัน ขอให้พลังกายและพลังใจอันเข้มแข็งเช่นนี้ จงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้บริษัทฯ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทประกันภัยที่เจริญรุดหน้าควบคู่กับสังคมไทยตลอดไป

Muang Thai Insurance Public Company Limited still 
insists on maintaining the quality, standard of service 
and establishes the confidence to the general public 
as one of the major leading Non-Life insurers of 
the country which is ready to reinforce the secure 
guarantee and better quality of life to the Thai people 
of every gender and age.

During the preceding year, the Company faced with 
the all-round crises, namely, worldwide economic 
recession, politically sensitive situation, high friction 
society and natural disasters which are difficult to 
avoid.  However, with the uncompromising dedication 
of all executives and employees, enables Muang Thai 
Insurance Public Company Limited to continually 
maintain the 5th ranking in the Non-Life insurance 
industry with the gross premium written of Baht 4,925 
million.  This is due to the confidence and trustworthy 
from the customers, agents and business partners in 
the faith and provide ongoing support which assists 
the Company to grow strongly and steadily.

I would like to extend my sincere appreciation in 
the joint effort, together with the unanimity, of all 
executives and employees, which result in every life 

in the Company to step towards mutual success.  The 
core values which everybody adheres have caused 
the awareness and the preparation to adapt to the 
business competitive situation which becomes more 
intense all the time.  The Company emphasizes on 
the aggressive policy in human resource development 
towards professionalism, raising service minded 
consciousness, be honest and highly responsible 
with systematic teamwork.  Moreover, there are 
development on the new I.T. system to provide higher 
efficiency, convenience and speed in operations 
supporting the objective to expand the service to cover 
every region.  Moreover, the Company has created 
and managed the sale distribution channels efficiently 
along with the new innovation to create the products 
which can meet the customers’ needs promptly.  The 
Company also maintains higher solvency position 
than the standard required by law in order to be the 
guarantee for the stability of the Company, has the 
transparent management per the Principles of Good 
Governance by consider the highest benefits of the 
stakeholders.

On behalf of Muang Thai Insurance Public Company  
Limited, I would like to sincerely thank all of our 
shareholders, customers, agents and business 
partners who are the important supporting force 
towards the Company’s progress at present.  May 
the strong physical and mental power like this to 
be continued, result in the Company’s sustainable 
development and be the prosperous insurance 
company together with the Thai society forever.

สารจากประธานกรรมการ

f rom the Chai rman

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 011



Organization
Chart

แผนผังการจัดองค์กร

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท
Advisors to the 
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
Nomination and
Remuneration
Committee

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
Risk Management 
Committee

คณะอำานวยการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการลงทุน 
Investment Committee

2 สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย 
 Sales and Distribution Group

กลุ่มงานสถาบัน 
Institutional Sales

กลุ่มงานช่องทางการ
จำาหน่ายอื่นๆ 
Multi Channels

กลุ่มงานบริการลูกค้าและ
สนับสนุนงานขาย 
Sales Administration 
Support 

2 สายงานยุทธศาสตร์  
 องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
 Corporate Strategy 
 & Business 
 Development Group

2 สายงานแบงค์
 แอสชัวรันส์
 Bancassurance  
 Group

3 สายงาน
 ปฏิบัติการธุรกิจ  
 รถยนต์ 
 Motor Group

1. ฝ่ำยวำงแผน
 และยุทธศำสตร์องค์กร
 Corporate Strategy & 
 Planning Dept.
 • ส่วนยุทธศาสตร์และแผน
 • ส่วนวิจัยตลาด
 • ส่วนกลยุทธ์การตลาด    
 • Strategic Planning   
  Section
 • Market and Customer  
  Insight Section
 • Marketing Strategy   
  Section
2. ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
 Business Development   
 Dept.
 • ส่วนพัฒนาช่องทาง
  การตลาด
 • ส่วนพัฒนาพันธมิตร
  ทางธุรกิจ
 • Channel Development
  Section
 • Network Development
  Section
3. ส�ำนักพัฒนำกระบวนกำร
 Process Development   
 Office
4. ส�ำนักพัฒนำกำรตลำด
 พันธมิตรธุรกิจ
 Partner & Affinity 
 Marketing 
 Development Office

1. ฝ่ำยตลำดและ
 กลยุทธ์แบงค์แอสชัวรันส์
 Bancassurance 
 Marketing & Strategy   
 Dept.
 • ส่วนส่งเสริมการขายและ 
  บริหารผลิตภัณฑ์
 • ส่วนอบรมผลิตภัณฑ์และ 
  กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • Intelligence Promotion     
  and Product Management  
  Section
 • Training and Sales       
  Support Section
2. ฝ่ำยขำยแบงค์แอสชัวรันส์
 Bancassurance Sales   
 Dept.
 • ส่วนธนพัทธ์ประกันภัย   
  บรรษัทธนกิจ
 • ส่วนธนพัทธ์ประกันภัย   
  บ ุคคลธนกิจ
 • ส่วนบริหารการตลาด  
  แบบตรง
 • Corporate Section
 • Retail Section
 • Telesales Section
  

1. ฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์และคณิตศำสตร์ประกันภัย Product Development and Actuarial Service Dept.
• ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development Section
• ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัย Actuarial Services Section

2. ฝ่ำยบริหำรศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์ Inbound Call Dept.
• ส่วนบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Inbound Call Center Section
• ส่วนรับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า 24 Hour Inbound Call Center Section

1. ฝ่ำยขำยลูกค้ำสถำบัน
 Institutional Sales Dept.
 • ส่วนขายสถาบัน 1
 • ส่วนขายสถาบัน 2
 • ส่วนขายสถาบัน 3
 • Institutional Sales
   Section 1
 • Institutional Sales
  Section 2
 • Institutional Sales
  Section 3

1. ฝ่ำยขำยธุรกิจตรง
 Direct Sales Dept.
 • ส่วนลูกค้าองค์กร
 • ส่วนลูกค้ารายย่อย
 • ส่วนผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • ส่วนโครงการพิเศษ
 • ส่วนธุรกิจธนาคาร       
 • Corporate Section
 • Retails Section
 • Special Products Section
 • Special Project Section
 • Bancassurance Section
2. ฝ่ำยขำยธุรกิจตัวแทน
 Agents Dept.
 • ส่วนสำานักงานตัวแทน 1
 • ส่วนสำานักงานตัวแทน 2
 • ส่วนสำานักงานตัวแทน 3
 • ส่วนตัวแทนสายงาน
  ประกันชีวิต
 • ส่วนขายทั่วไป
 • ส่วนตัวแทนทั่วไป
 • Area Section 1
 • Area Section 2
 • Area Section 3
 • Agent MTL Section
 • Sales Team Section
 • General Agent Section
3. ฝ่ำยขำยธุรกิจนำยหน้ำ
 Broker Dept. 
 • ส่วนธุรกิจนายหน้า
  ประกันภัยทั่วไป 
 • ส่วนธุรกิจนายหน้า
  ประกันภัยรถยนต์
 • ส่วนโครงงานพิเศษ  
  เซ็นทรัล
 • Non-Motor Section 
 • Motor Section
 • Special Project Section
4. ฝ่ำยขำยธุรกิจรถยนต์
 Motor Partner Dept.
 • ส่วนธุรกิจผู้แทนจำาหน่าย 
  รถยนต์
 • ส่วนธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • Leasing Section
 • Motor Dealer Section
5. ฝ่ำยบริหำรงำนศูนย์บริกำร  
 ลูกค้ำ
 Customer Service Dept.
 • ส่วนบริการลูกค้าส่วนกลาง
 • ส่วนกิจการสาขา
 • Head Office Services   
  Center Section
 • Branch Service Center  
  Section
6. ส�ำนักฝึกอบรมกำรขำย
 Sales Training Office

1. ฝ่ำยบริหำรงำนตัวแทนและ 
 ช่องทำงจ�ำหน่ำย
 Agency & Channel Dept. 
 • ส่วนสนับสนุนช่องทางขาย
 • ส่วนบริการช่องทางขาย
 • ส่วนดำาเนินงานลูกค้ารายใหม่
 • ส่วนดำาเนินงานลูกค้าต่ออายุ 
 • Channel Support      
  Section
 • Channel Service Section 
 • New Customer 
  Operation Section 
 • Renew Customer
  Operation Section
2. ส�ำนักบริหำรจัดกำร
 ข้อร้องเรียน
 Complaint Management  
 Office

1. ฝ่ำยรับประกันภัยรถยนต์ 
 Motor Underwriting Dept.
 • ส่วนพิจารณารับประกันภัย 
  รถยนต์
 • ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการรับ 
  ประกันภัยและบริการ
  ช่องทางขาย
 • Underwriting Section
 • Underwriting Analysis &  
  Sales Support Section
2. ฝ่ำยด�ำเนินกำรประกันภัย  
 รถยนต์ 
 Motor Processing Dept. 
 • ส่วนงานธุรการประกันภัย 
  รถยนต์
 • ส่วนงานรับประกันภัย  
  ตัวแทน/นายหน้า
 • ส่วนงานรับประกันภัย  
  สถาบันการเงิน
 • Admin. Section 
 • Agent/Broker Section 
 • Financial Institution Section 
3. ฝำ่ยสนิไหมประกนัภยัรถยนต ์ 
 Motor Claim Dept.
 • ส่วนงานลูกค้าทั่วไป
 • ส่วนงานอู่ทั่วไป
 • ส่วนงานรถเสียหายหนัก
 • ส่วนงานรถซ่อมศูนย์
 • ส่วนงานสอบทานก่อนวางบิล
 • ส่วนบริการงานซ่อมและ  
  อะไหล่
 • Walk in & CTP/Property  
  Section
 • Slight Damage Section
 • Heavy Damage Section
 • Dealer Section
 • Checking & Approve   
  ESurvey Section
 • Repair Serve/Damage  
  Spare Parts Section
4. ฝ่ำยสนับสนุนงำนสินไหม  
 ประกันภัยรถยนต์ 
 Motor Claim Support Dept.
 • ส่วนลงทะเบียนสินไหม  
  รถยนต์
 • ส่วนจ่ายสินไหมรถยนต์
 • ส่วนสำารวจภัยรถยนต์  
 • Registration Section
 • Payment Section
 • Motor Survey Section
5. ส�ำนักงำนเรียกร้อง 
 Recovery Office
6. ฝ่ำยสืบสวนรถหำยและ
 จัดเก็บเอกสำร 
 Filing/Lost Car Dept.  
 • ส่วนสืบสวนรถหาย
  • ส่วนจัดเก็บเอกสาร
 • Investigation/Lost Car  
  Section
 • Filing Section  

ดูแลสายงานโดย 
Under the Responsibility of
1  นางกฤตยา  ล�่าซ�า
   Mrs. Kritaya  Lamsam
2  นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
 Mrs. Nualphan  Lamsam
3  ดูแลร่วมกัน
 Co-responsibility
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ผู้ถือหุ้น
Shareholders

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท
Chairman of the Board 
Board of Directors

กรรมการผู้จัดการ
Co-Presidents
นางกฤตยา ลำ่าซำา Mrs. Kritaya Lamsam
นางนวลพรรณ ลำ่าซำา Mrs. Nualphan Lamsam

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

3 สำานักตรวจสอบภายใน
   Internal Audit Office

3 กลุ่มงานที่ปรึกษาและผู้ชำานาญการทางเทคนิค 
   Advisors and Technical/Specialist Unit

1 สายงาน
 ประกันภัยทั่วไป 
 Non-Motor 
 Underwriting Group

1 สายงานสินไหม 
 ประกันภัยทั่วไป 
 Non-Motor 
 Claims Group

1 สายงาน
 บัญชีและการเงิน
 Accounting & 
 Finance Group

3 สายงาน
 ทรัพยากรบุคคล
 HR Group

1 สายงาน
 เทคโนโลยีและ
 สารสนเทศ
 IT Group

2 สายงาน
 เลขาธิการองค์กร   
 Corporate 
 Secretariat Group

1. ฝ่ำยประกันภัยทรัพย์สิน
 และควำมรับผิด-ธุรกิจ
 สถำบันกำรเงิน
 Property & Casualty      
 Underwriting Dept.-Financial  
 Institute Business
 • ส่วนบรรษัทธุรกิจ
 • ส่วนธุรกิจขนาดกลาง
 • ส่วนธุรกิจขนาดเล็กและ
  ลูกค้าบุคคลรายย่อย
 • Corporate Business 
  Section
 • Medium SME 
  Business Section
 • Small SME Business 
  Section
2. ฝ่ำยประกันภัยทรัพย์สินและ
 ควำมรับผิด-ธุรกิจตัวแทน
 Property & Casualty      
 Underwriting Dept.-Agency  
 Business
 • ส่วนธุรกิจตัวแทน
  ประกันชีวิต
  และกิจการสาขา
 • ส่วนธุรกิจตัวแทนทั่วไป
  และขายทั่วไป
 • ส่วนธุรกิจลูกค้าสถาบัน
 • Life Agent and Branch 
  Business Section
 • Individual Agent and 
  Individual Sale Business  
  Section
 • Corporate Business Section 
3. ฝ่ำยประกันภัยทรัพย์สินและ
 ควำมรับผิด-ธุรกิจตรงและ
 นำยหน้ำ
 Property & Casualty      
 Underwriting Dept.-Direct &  
 Broker Business
 • ส่วนธุรกิจตรง
 • ส่วนธุรกิจนายหน้า
 • Direct Business Section
 • Broker Business Section
4. ฝ่ำยประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 Miscellaneous Underwriting Dept.
 • ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุส่วน 
  บุคคลและสุขภาพ  
 • ส่วนประกันภัยวิศวกรรม
 • ส่วนประกันภัยทางทะเล 
  และขนส่ง
 • ส่วนประกันภัยผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • ส่วนวิศวกรรมประเมิน 
  ความเส่ียงภัย
 • PA & Health Insurance Section
 • Engineering Insurance Section
 • Marine Insurance Section
 • Special Product Insurance
 • Risk Engineering Section
5. ฝ่ำยประกันภัยต่อ
` Reinsurance Dept. 
 • ส่วนประกันภัยต่อตามสัญญา
 • ส่วนประกันภัยต่อเฉพาะราย
 • Treaty Reinsurance Section
 • Facultative Reinsurance Section 

1. ฝ่ำยสินไหมประกันภัย  
 ทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
 Property & Miscellaneous  
 Claims Dept.
 • ส่วนสินไหมประกันภัย   
  สถาบันการเงิน
 • ส่วนสินไหมประกันภัย  
  ธุรกิจตรงและตัวแทน
 • ส่วนสินไหมประกันภัย  
  ธุรกิจนายหน้า
 • ส่วนสินไหมประกันภัย  
  ทางทะเลและขนส่ง
 • Financial Institute   
  Claims Section
 • Direct Business &   
  Agent Claims Section
 • Broker Business   
  Claims Section
 • Marine & Inland Claims  
  Section
2. ฝ่ำยสินไหมประกันภัย  
 อุบัติเหตุและสุขภำพ
 Personal Accident &   
 Health Claims Dept.
 • ส่วนสินไหมประกันภัย 
      อุบัติเหตุและสุขภาพ   
  (Bank)
 • ส่วนสินไหมประกันภัย
  อุบัติเหตุและสุขภาพ
      (Non-Bank)
 • PA & Health Claims   
  Section (Bank)
 • PA & Health Claims   
  Section (Non-Bank)

1. ฝ่ำยบัญชี
 Accounting Dept
 • ส่วนบัญชีทั่วไป
 • ส่วนบัญชีบริหาร
 • Accounting Section
 • Managerial 
  Accounting Section
2. ฝ่ำยบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัย
 Premium Management Dept.
 • ส่วนบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย 
  ธนาคาร
 • ส่วนบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย 
  สถาบัน
 • ส่วนบริหารจัดการ
  เบี้ยประกันภัยตัวแทน
 • ส่วนบริหารจัดการ 
  เบี้ยประกันภัยนายหน้า
 • ส่วนสนับสนุนงานบริหารจัดการ 
  เบี้ยประกันภัย
 • Premium Management- 
  KBank Section
 • Premium Management- 
  Institution Section
 • Premium Management-Agent  
  Section
 • Premium Management- 
  Broker Section
 • Premium Management- 
  Service Section
3. ฝ่ำยกำรเงิน
 Finance Dept.
 • ส่วนการเงินรับ
 • ส่วนการเงินจ่าย
 • Cash-in Section
 • Cash-out Section
4. ฝ่ำยลงทุน
 Investment Dept.
 • ส่วนบริหารจัดการเงินทุน
 • ส่วนบริหารจัดการสินเชื่อ
 • Fund Management 
  Section
 • Loan Management 
  Section
5. ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
 Risk Management Dept.
   • ส่วนบริหารความเสี่ยงจาก
  การลงทุน
 • ส่วนบริหารความเสี่ยง
  ด้านปฏิบัติการ
 • Investment Risk Management  
  Section
 • Operational Risk 
  Management Section

1. ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
 บุคคล
 Human Resource 
 Management Dept.
  • ส่วนวางแผนอัตรา
  กำาลังและแรงงาน  
  สัมพันธ์
 • ส่วนบริหารค่าจ้าง
  และสวัสดิการ
 • Manpower Planning  
  and Employee 
  Relation Section
 • Compensation and  
  Benefit Management  
  Section
2. ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกร
 บุคคล
 Human Resource 
 Development Dept.
 • ส่วนวางแผนและ
  พัฒนาบุคลากร
 • ส่วนฝึกอบรมและ
  พัฒนา
 • Human Development 
  Planning Section
 • Training and  
  Development 
  Section

1. ส�ำนักงำนบริหำรระบบ  
 คอมพิวเตอร์และ 
 ควำมปลอดภัย
 Computer Management 
 & Security Control 
 Office
2. ส�ำนักงำนบริกำรระบบ
 งำนประกันภัยรถยนต์
 Motor Insurance   
 Application   
 Support Office
3. ส�ำนักงำนบริกำรระบบ
 งำนประกันภัยทั่วไป
 General Insurance   
 Application Support 
 Office
4. ส�ำนักงำนบริกำรระบบ
 กำรตลำดและข้อมูล
 สำรสนเทศส�ำหรับ
 ผู้บริหำร
 Marketing Services 
 Office

1. ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท
 Company Secretary Office
 • ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 • ทีมส่งเสริมงานกรรมการ 
  และผู้บริหาร
 • ทีมเลขานุการผู้บริหาร 
 • Securities and  
  Shareholder Team
 • Director and Executive  
  Supporting Team
 • Executive Secretary Team
2. ฝ่ำยก�ำกับและส่งเสริม  
 บรรษัทภิบำล
 Compliance and Corporate   
 Governance Promotion Dept.
 • ส่วนกำากับกฎระเบียบ
 • ส่วนป้องกันการทุจริต
  และกำากับการปฏิบัติตาม 
  นโยบายสารสนเทศ
 • Compliance Section
 • Fraud Protection and   
  Information Security   
  Control Section
3. ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
 Corporate Communication  
 Dept.  
 • ส่วนโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ส่วนออกแบบสื่อโฆษณา
 • สว่นกจิกรรมประชาสมัพนัธ์
  และการตลาด
 • PR Section
 • Graphic Design Section
 • PR & Marketing Event  
  Section
4. ฝ่ำยธุรกำร
 Administration Dept.
 • ส่วนอาคารและซ่อมบำารุง
 • ส่วนงานพิมพ์กรมธรรม์
 • ส่วนบริหารเอกสารและ  
  บริการ
 • ส่วนจัดซื้อ
 • Office Management and  
  Maintenance Section
 • Printing Pool Section 
 • General Admin. Section
 • Procurement Section
5. ส�ำนักส่งเสริมกำรขำย
 Sales Promotion Office 
6. ฝ่ำยกฎหมำย
 Legal Dept.
 • ส่วนฟ้องคดี
 • ส่วนบังคับคดี
 • ส่วนนิติกรรมสัญญา
 • ส่วนเก็บเอกสารสำาคัญ
 • Litigation Section
 • Execution Section
 • Juristic and Contract   
  Section
 • Custodian Section
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Boardคณะกรรมการบริษัท

of  Di rectors

นายโพธิพงษ์  ลำ่าซำา 
Mr. Photipong  Lamsam 

1

นายโพธิพงษ์  ลำ่าซำา  ประธานกรรมการ 
กำรศึกษำ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ�ำนวนหุน้* 1,715,083 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 2.907 ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จำากัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำากัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำากัด • ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน) • ประธาน
กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
• ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย • ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
Mr. Photipong  Lamsam  Chairman 
Education M.B.A., Temple University, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of Shares* 
1,715,083 shares equivalent to 2.907% Working Experience • Chairman, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. 
• Chairman, Muang Thai Holding Co., Ltd. •  Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Chairman, Muang 
Thai Asset Co., Ltd. • Chairman, Phatra Leasing Plc. • Chairman, Phatra Insurance Plc. • Director and Audit 
Committee Member, Sermsuk Plc. • Honorary Chairman, Thai Chamber of Commerce • Honorary Chairman, 
Board of Trade of Thailand

1

* จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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นายภูมิชาย  ลำ่าซำา 
Mr. Poomchai  Lamsam 

นายยุตติ  ลำ่าซำา 
Mr. Yutti  Lamsam 

3

2

นายยุตติ  ลำ่าซำา  รองประธานกรรมการ
กำรศึกษำ ปรญิญาตรี Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร ไม่ม ีจ�ำนวนหุ้น* 370,284 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ 0.6276 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมือง
ไทยประกันชีวิต จำากัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

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. • Advisor to The President, Muang Thai Life 
Assurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.

นายภูมิชาย  ลำ่าซำา  รองประธานกรรมการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
กำรศึกษำ BA Political Science, University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี จ�ำนวนหุ้น* 664,060 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 1.1255 ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด • ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด • รองประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำากัด • 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, Muang Thai Real Estate Plc. 
• Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. • Director, Foundation of the Medical Princess Sirindhorn’s

2

3
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นางกฤตยา  ลำ่าซำา
Mrs. Kritaya  Lamsam

5

4

นางสุจิตพรรณ  ลำ่าซำา  กรรมการและประธานคณะอำานวยการบริหาร 
กำรศึกษำ • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ • ปริญญาโท สาขาการจัดการ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 2547 จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการ ธนาคาร
กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด • กรรมการ บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารทรัพย์สินเพทาย จำากัด

Mrs. Sujitpan  Lamsam  Director & Chairman of the Executive Committee 
Education • M.A. (Economics), Cambridge University, U.K. • M.S. (Management), MIT, 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.

นางกฤตยา  ลำ่าซำา  กรรมการผู้จัดการและกรรมการอำานวยการบริหาร
กำรศึกษำ ปริญญาโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2543 จ�ำนวนหุ้น* 454,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7697 ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (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.

4

5

นางสุจิตพรรณ   ลำ่าซำา
Mrs. Sujitpan   Lamsam

* จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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นางนวลพรรณ  ลำ่าซำา
Mrs. Nualphan  Lamsam

นายสาระ  ลำ่าซำา
Mr. Sara  Lamsam

6
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นางนวลพรรณ   ลำ่าซำา  กรรมการผู้จัดการและกรรมการอำานวยการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายภูมิชาย ล�่าซ�า และด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 
กำรศึกษำ ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) 2548 จ�ำนวนหุ้น* 291,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4934 ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำากดั • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซงัออนอเร่  
(กรุงเทพ) จำากัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด • กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา บริษัท เมืองไทย เรียล
เอสเตท จำากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด • ประธานกิตติมศักดิ์ บ.ทรานส์แฟชั่น (ประเทศไทย) จำากัด 

Mrs. Nualphan  Lamsam  President & Executive Director 
Had been appointed as the Director to replace Mr. Poomchai Lamsam and take the position of the President on March 1, 2010.
Education M.Ed. (Educational Leadership Administration), Boston University, U.S.A. Training on Director Certification Program Director 
Certification Program (DCP), Class 67/2005 No. of Shares* 291,078 shares equivalent to 0.4934% Working Experience • Vice Minister 
for Social Development and 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, Muang Thai Real Estate Plc. • Adrisor to the   
President, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Honorary Chairman, Trans Fashion (Thailand) Co., Ltd.

นายสาระ  ลำ่าซำา  กรรมการและกรรมการอำานวยการบริหาร
กำรศึกษำ Master of Science in Administration, Boston University ประเทศสหรฐัอเมรกิา กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 2543 จ�ำนวนหุ้น* 317,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5378 ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำากัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรลีสซิ่ง 
จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำากัด • กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำากัด (สถาบันประกันภัยไทย) • นายกสมาคมประกันชีวิตไทย • ประธาน สมาคมการ 
ค้ากลุ่มการเงนิและการลงทนุ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • ประธานสภาธรุกจิประกนัภยัไทย • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการสมาคมการค้า 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • กรรมการ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย • กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่

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 and Chief Executive Officer, 
Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Chief Executive Officer and Directors, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Chief Executive Officer 
and Directors, Muang Thai Holding Co., Ltd. • Director, Muang Thai Insurance Co., Ltd. • Director and Chairman of the Executive Committee, 
Phatra Leasing Plc. • Director, Muang Thai Real Estate Plc. • Director, Thai Reinsurance Plc. • Director, Muang Thai Group Service Co., Ltd. 
• Director, Thailand Insurance Institute (TII) • President, The Thai Life Assurance Association (TLAA) • Chairman, Group of Finance and 
Investment, Board of Trade of Thailand • Chairman of Federation of Thai Insurance Organizations Committee • Director, The Committee 
on Promotion of Activities of Trade Association, Board of Trade of Thailand • Director, The Financial Planner Association • Director, Thai 
Listed Companies Association • Director, Board of Trade of Thailand • Director, The Thai Bond Market Asseciation (Thai BMA) • Advisor, 
Market for Alternative Investment (MAI)
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นายอิสระ  วงศ์รุ่ง
Mr. Isara  Wongrung

9

นายปกรณ์  พรรธนะแพทย์
Mr. Pakorn  Partanapat

8

นายปกรณ์   พรรธนะแพทย์  กรรมการ 
กำรศึกษำ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตร
กรรมกำร ไม่มี จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จำากัด • กรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า 
จำากัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

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 FACTORY AND EQUIPMENT Co., Ltd. • Director, KHAO KLA Venture Capital Management Co., Ltd. 
• Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.

นายอิสระ  วงศ์รุ่ง  กรรมการ
กำรศึกษำ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (นักเรียนทุนทิสโก้) กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด • กรรมการบริหาร ฝ่ายขายและการตลาด บจ. เดมเลอร์ไครสเลอร์ ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) • ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. การ์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย) • ผู้อำานวยการฝ่ายสำานักงานอำานวยสินเชื่อ บมจ. เงินทุน 
ทิสโก้

Mr. Isara  Wongrung Director 
Education M.B.A. (General Business Administration), 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 Assurance 
(Thailand) Co., Ltd. • Vice President, Credit Department, TISCO Finance Plc.

8
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* จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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นายเจน  อรัน  เวส
Mr.  Jan  Arend  Wes

10
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นายแกรี่  ลี  คริสท์  กรรมการและกรรมการอำานวยการบริหาร 
กำรศึกษำ • Master of International Management, American Graduate School of International Management, Arizona U.S.A. 
• Bachelor of Political Science & Business, Wittenberg University, Ohio U.S.A. กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • Banker/Banassurance, AGEAS Insurance International, Asia • Managing Director, Insurance, Asia Commercial 
Development and Support-AGEAS Insurance International • กรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำากดั • Director Insurance Business Development Asia-
AGEAS 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. • Bachelor of 
Political Science & Business, Wittenberg University, Ohio, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of Shares* None Working 
Experience • Banker/Bancassurance, AGEAS Insurance International, Asia • Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development and 
Support-AGEAS Insurance International • Director, Muang Thai Insurance Co., Ltd. • Director, Insurance Business Development Asia-AGEAS 
Insurance International • Managing Director, Asia-Russell Miller Asia • SVP Indonesia-Liberty Mutual • Various posting in Asia-Cigna

นายเจน อรัน เวส  กรรมการ 
กำรศึกษำ Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede (University of Professional Education, BbA) กำรอบรม
หลักสูตรกรรมกำร ไม่มี จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 
• กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด • 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 • 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

10
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นายแกรี่  ลี  คริสท์
Mr. Gary  Lee  Crist 
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นายโอฬาร  วีรวรรณ
Mr. Olan  Viravan

12

นายโอฬาร  วีรวรรณ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
กำรศึกษำ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร Director Certification Program 
(DCP) 2547 จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ หอการค้าไทย • ประธานกรรมการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาหอการค้าไทย • กรรมการมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ หอการค้าไทย 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกรรมกรกิจ จำากัด • กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จำากัด • กรรมการ บริษัท วีรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนล 
จำากัด • ประธานบริษัท วัลวีร์ จำากัด

Mr. Olan Viravan Independent Director, Chairman of the Audit Committee & Member of the Nomination and  Remuneration Committee
Resigned from the Chairman of the Audit Committee and Member 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, Board of Trade of Thailand • 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.

นายบรรยง  พงษ์พานิช  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
กำรศึกษำ ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร • หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 2548 • หลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) 2544 จ�ำนวนหุน้* ไม่ม ีประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บรษิทั ภทัรประกนัภยั จำากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์ภทัร จำากดั (มหาชน) 
• กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท การบินไทย 
จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำากดั (มหาชน) • กรรมการสภาทีป่รกึษา สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• กรรมการและกรรมการบรหิาร มลูนธิแิม่ฟ้าหลวง • นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr. Banyong Pongpanich Independent Director, Chairman of the  Nomination and Remuneration Committee & Member of the Audit Committee
Had been appointed as Chairman of the Nomination and Remuneration Committe to replace Mr.Poonpipat  Aungurigul on Feburuary 24, 2010.
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, Member of the Audit Committee & Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Phatra Insurance 
Plc. • Chairman, Phatra Securities Plc. • Director  & Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Don Muang Tollway Plc. 
• Director, Thai Airways International Plc. • Director, The Erawan Group 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

12
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นายบรรยง  พงษ์พานิช
Mr. Banyong  Pongpanich

* จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล
Mr. Poonpipat  Aungurigul

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
Mr. Chusak  Direkwattanachai

14
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นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
หมดวาระการจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
กำรศึกษำ วิชาชีพช้ันสูง (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตเทคนิคกรุงเทพ กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) 2548 จ�ำนวนหุ้น* 784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช 
ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีสซ่ิง จำากัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 

Mr. Poonpipat  Aungurigul  Independent Director, Chairman  of the Nomination and Remuneration Committee &  Member of the 
Audit Committee 
Retired from the Independent Director on April 29, 2010.
Educat ion Higher Vocat ional Cert i f icate (Account ing), Rajamangala Inst i tute 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 & Member of the Audit Committee, Thai British Security 
Printing Plc. • Independent Director & Member of the Audit Committee, Phatra Leasing Plc. • Executive Vice President, KASIKORNBANK Plc.

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายโอฬาร วีรวรรณ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2553
กำรศึกษำ ปริญญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
• กรรมการและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ 
จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์เสรีคอร์ปอเรชั่น จำากัด • กรรมการ บริษัท เยนเนอรัล เอนยีเนียริ่ง จำากัด • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท 
กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จำากัด • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประธาน หอการค้าไทย-รัสเซีย • รองประธาน สภาธุรกิจ
ไทย-รัสเซีย • กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Mr. Chusak  Direkwattanachai  Independent Director, Chairman of the Audit Committee & Member of the Nomination and 
Remuneration Committee 
Had been appointed as the Chairman of the Audit Committee to replace Mr. Olan Viravan and has been appointed as the Member of the Nomination 
and Remuneration Committee on February 24, 2010.
Education M.B.A., Northern Illinois University, U.S.A. Training on Director Certification Program Director Accreditation Program (DCP), 
Class 24 Chartered Director Class (CDC), Class 1 • Director Accreditation Program (DAP) • Audit Committee Program (ACP) • Finance 
for Non-Finance Director (FN) No. of Shares* None Working Experience • Director & Member of the Nomination and Remuneration 
Committee, Phatra Insurance Plc. • Director & Executive Director, Loxley Plc. • Director, Loxley Seree Corporation Ltd. • Director, General 
Engineering Co., Ltd. • Advisory Director, Green General Products Co., Ltd. • Director, Thai Institute of Directors • Chairman, Thai-Russian 
Chamber of Commerce • Vice Chairman, Thai-Russian Business Council • Director, Board of Trade of Thailand • Associate Judge, The 
Central Intellectual Property and International Trade Court
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นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม
Mr. Asoke  Wongcha-um

17

นายวัชระ  พรรณเชษฐ์
Mr. Vachara  Phanchet

16

นายวัชระ  พรรณเชษฐ์  กรรมการอิสระ 
กำรศึกษำ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแปซิฟิค เวสเทอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี จ�ำนวนหุ้น* 
ไม่มี ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ องค์กรสภาธุรกิจภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก • ประธานกรรมการบริษัท สิทธิผลเซลส์ จำากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท เอสติมา คอนซัลติ้ง จำากัด • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ทุนเท็กซ์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำากัด • กรรมการ บริษัท วรรณมานี จำากัด 
• ผู้แทนการค้าไทย

Mr. Vachara  Phanchet  Independent Director 
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

นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
กำรศึกษำ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี จ�ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำากัด 
• ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำากัด • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จำากัด • กรรมการ บริษัท ไดเร็ค ทราเวล จำากัด 
• รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จำากดั • รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั

Mr. Asoke  Wongcha-um  Independent Director 
Had been appointed as the Independent Director and the Member of the Audit Committee to replace Mr. Poonpipat Aungurigul on April 29, 2010.
Education Ph.D. (Economics), University of Pittsburgh, U.S.A. Training on Director Certification Program None No. of 
Shares* None Working Experience • Director, Muang Thai Real Estate Plc. • Director, Asset Plus Fund Management Co., Ltd. 
• Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Independent Director & Member of the Audit Committee, Phatra Insurance Plc. 
• Director, Muang Thai Management Co., Ltd. • Director, HR Services Co., Ltd. • Director, Direct Travel Co., Ltd. • Senior Executive Vice 
President, KASIKORN Asset Management Co., Ltd. • Senior Executive Vice President, KASIKORN Asset Management Co., Ltd.
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* จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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5.
นางนวลพรรณ  ลำ่าซำา
กรรมการผู้จัดการ
Mrs. Nualphan  Lamsam 
President

4.
นางกฤตยา  ลำ่าซำา
กรรมการผู้จัดการ
Mrs. Kritaya  Lamsam
President

ExecutivesThe
ผู้บริหารระดับสูง

1.
นายโพธิพงษ์  ลำ่าซำา 
ประธานกรรมการ
Mr. Photipong  Lamsam 
Chairman

3.
นายภูมิชาย  ลำ่าซำา*
รองประธานกรรมการ
Mr. Poomchai  Lamsam 
Vice Chairman

2.
นายยุตติ  ลำ่าซำา
รองประธานกรรมการ
Mr. Yutti  Lamsam
Vice Chairman

6.
นางสุจิตพรรณ  ลำ่าซำา 
กรรมการและประธาน
คณะอำานวยการบริหาร 
Mrs. Sujitpan  Lamsam 
Director & Chairman 
of Executive Committee

* ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
* Resigned from the Director on February 19, 2010
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7.
นายสาระ  ลำ่าซำา 
กรรมการบริหาร 
Mr. Sara  Lamsam 
Executive Director

10.
พลเอกอัครเดช  ศศิประภา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Gen. Akaradej  Sasiprapha
Advisor to the President

13.
บริษัท สำานักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ จำากัด
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Punyariddhi Law Office Co., Ltd.
Advisor to the President

9.
นายประเสริฐสุข  ลำ่าซำา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Mr. Prasertsuk  Lamsam
Advisor to the President

12.
พลตำารวจเอกอชิรวิทย์  สุพรรณเภสัช
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Pol. Gen. Ajiravid  Subarnbhesaj
Advisor to the President

8.
นายวิชัย  ห่านประภา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Mr. Vichai  Hanprapa
Advisor to the President

11.
ดร. สุธี  โมกขะเวส 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Dr. Sutee  Mokkhavesa
Advisor to the President
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Executive Off icers

ผู้บริหารสายงานและผู้ชำานาญการ

1.
นายธนากร  ปุรณะพรรณ์  
Mr. Tanakorn  Buranaphan  
 

3.
นางปุณฑริกา  ใบเงิน
Mrs. Puntrika  Baingern

2.
นางจิตกานต์  จันทรวิโรจน์ 
Mrs. Jittakarn  Chandraviroj

 1. นายธนากร  ปุรณะพรรณ์ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผ่านการอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท Munich Re ประเทศ

เยอรมนี และหลักสูตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 14 จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2521

  Mr. Tanakorn  Buranaphan - Senior 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 Director Certification Program 
(DCP) class 14th from the Thai Institute of Directors.  Joined the Company in 1978.

 2. นางจิตกานต์  จันทรวิโรจน์ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
  สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาสือ่สารมวลชน จาก Boston University ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูร Senior Executive Program จากสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และผ่านการอบรมหลกัสตูรการพฒันากรรมการ 
บริษัท (DCP) ในปี 2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นกรรมการ บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์ เริ่มทำางานกับบริษัทฯ 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 
Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors in 2006.  A Director of Muang Thai Management Plc.  Joined the 
Company in 1998.

 3. นางปุณฑริกา  ใบเงิน  - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี จาก University of 

Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมโครงการสร้าง “CEO มืออาชีพ” รุ่น 2/2551 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วม
กับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550 

  Mrs. Puntrika  Baingern - 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.
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4.
นางชะตาบุญ  คูเปี่ยมสิน
Mrs. Chatabune  Kupiumsin

5.
นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์ 
Ms. Chupun  Gowanit   
 

7.
นายนิพนธ์  นิรมานสกุล 
Mr. Niphon  Niramansakul 

6.
นายริชาร์ด  เฟร์เร่ 
Mr. Richard  Ferré

 4. นางชะตาบุญ  คูเปี่ยมสิน - รองกรรมการผู้จัดการ
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกิจการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ปริญญาโททางการศึกษา 

สาขา Vocational Education จาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม “กฎหมายฉบับแก้ไข… มิติใหม่ประกันภัยไทย” 
“กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำาหรับเลขานุการบริษัท” “เกณฑ์ใหม่ตามผลบังคับใช้ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” “What the Board Should Expect from 
the Company Secretary” เริ่มทำางานกับบริษัทฯ 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
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบริหารการเงิน จากวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน จาก Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรม IMDP รุ่น 13 สมาคมประกันวินาศภัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, IT Strategy 
aligned with Business Strategy จาก IBM Training Center นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำางานกับบริษัทฯ 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 majoring in Financial Management from Wagner College, Master Degree in Public Administration majoring in Human Resource 
Management from The National Institute of Development Administration.  Completed Insurance Management Development Program (IMDP) 
class 13th organized by the General Insurance Association and Chulalongkorn University, IT Strategy aligned with Business Strategy from 
IBM Training Center, New York, U.S.A. Joined the Company in 2008.

 6.  นายริชาร์ด เฟร์เร่ - รองกรรมการผู้จัดการ
  สำาเร็จการศึกษา Postgraduate Diploma in Personnel and Development from The Nottingham Trent University Southampton Institute ผ่านการ

อบรม Professional Management Foundation Programme จาก Institute of Personnel and Development เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551

  Mr. Richard  Ferré - 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 the Institute of Personnel and Development.  Joined the Company in 2008.

 7.  นายนิพนธ์  นิรมานสกุล - รองกรรมการผู้จัดการ
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านการอบรม “Senior  Executive Program” สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545

  Mr. Niphon  Niramansakul - Executive Vice President
  Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration (Finance) from Thammasat University and attended “Senior Executive 

Program” from Sasin - Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University.  Joined the Company in 2002.
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8.
นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ
Ms. Tippawan  Pakpises  
 

10.
นายธโนดม  โลกาพัฒนา
Mr. Thanodom  Lokaphadhana

9.
นายวาสิต  ลำ่าซำา
Mr. Wasit  Lamsam 

 8. นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ - รองกรรมการผู้จัดการ
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรม Basic 

Course in General Insurance รุ่นที่ 9 จาก SITC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรวิชาประกันภัยชั้นสูง จากสถาบันประกันภัยไทย ผ่านการอบรม
หลกัสตูรการประกนัอคัคภียัและเบด็เตลด็ จาก I.S.J. ประเทศญีปุ่น่ และหลกัสตูรการจดัการด้านประกนัภยั จากประเทศอติาล ีเป็นอนกุรรมการส่งเสรมิ
การประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย เริ่มทำางานกับบริษัทฯ 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 Programme from General Group School, Italy.  
A member of the Insurance Promotion and Development Subcommittee, General Insurance Association.  Joined the Company in 1984.

 9.  นายวาสิต  ลำ่าซำา - รองกรรมการผู้จัดการ
  สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จาก Lehigh University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ผ่านการอบรม The Insurance Professional Program Fit for Management จาก SITC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542

  Mr. Wasit  Lamsam - Executive Vice President
  Graduated with a Bachelor Degree in Engineering from Chulalongkorn University and a 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
  สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิการธนาคาร จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปริญญาโท สาขาการบรหิารงานความเสีย่งและการประกนัภยัและ

สาขาการเงิน 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 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2525

  Mr. Thanodom  Lokaphadhana - Executive Vice President
  Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration (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, 
and Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII), United Kingdom.  He is a Chartered Insurer of the Chartered Insurance Institute, 
United Kingdom.  Completed the training on Advance Reinsurance from Swiss Reinsurance Company, Switzerland.  Joined the Company in 1982.
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11.
นายวิชัย  ชัยกิตติ
Mr. Vichai  Chaikitti   
  

13.
นายศักดา  พิชรานันท์ 
Mr. Sakda  Picharanun

12.
นายสุเทพ  สุวิพร
Mr. Suthep  Suviporn

 11. นายวิชัย  ชัยกิตติ - รองกรรมการผู้จัดการ
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร Management  Problem Solving and Decision 

Making Program จาก Kepner-Tregoe International, Princeton, New Jersey, U.S.A. ผ่านการอบรมหลักสูตร “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการประเมินราคาและตรวจงวดงานก่อสร้าง จากสมาคมสินเชื่อผู้อยู่อาศัย เริ่มทำางาน
กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2543

  Mr. Vichai  Chaikitti - Executive 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
  สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) Computer Science จาก Indiana State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา และปรญิญาโท วทิยาศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม 
Database World ที่ Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดูงานการลงทุนที่ S.G. WARBURG ประเทศอังกฤษ เริ่มทำางานกับบริษัทฯ 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 World Seminar in Chicago, U.S.A., and Investment Program at S.G. WARBERG, England.  Joined the Company in 1995.

 13. นายศักดา  พิชรานันท์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มทำางานกับบริษัทฯ 

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.
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&PrincipalHead of Department
ผู้บริหารฝ่ายและผู้ชำานาญการ

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

 2. นายบดินทร์  เจียไพบูลย์ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจตรง • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุ่มงานช่องทางการ
จำาหน่ายอื่นๆ)

  Mr. Bordin  Chiaphaibool • First Senior Vice President • Head of Direct Sales Department • Sales and Distribution Group (Multi Channels)

 3. นายสมพงษ์  อภิชัยยิ่งยอด • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย • สายงานบัญชีและการเงิน 
  Mr. Sompong  Apichaiyingyod • First Senior Vice President • Head of Premium Management Department • Accounting & Finance Group

 4. นางฉนัทนา  คฤหาสน์สวุรรณ • ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ • ผูบ้รหิารฝ่ายประกนัภยัทรพัย์สนิและความรบัผดิ - ธรุกจิสถาบนัการเงนิ • สายงานประกนัภยัทัว่ไป 
  Mrs. Chantana  Karuehardsuwan • First Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department - Institute 

Financial Business • Non-Motor Underwriting Group

 5. นายชาญวิทย์  ผดุงวัฒนโรจน์ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุ่มงาน 
ช่องทางการจำาหน่ายอื่นๆ)

  Mr. Charnwit  Padungwatanaroj • First Senior Vice President • Head of Broker Department • Sales and Distribution Group (Multi Channels)

 6. นางสาวนิภาภรณ์  จงวิศิษฐ์ศักดิ ์• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
  Ms. Nipaporn  Jongvisitsak • First Senior Vice President • Head of Motor Claim Department • Motor Group

 7. นายแพททริก แวน เฮอร์เดอร ์• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายตลาดและกลยุทธ์แบงค์แอสชัวรันส์ • สายงานแบงค์แอสชัวรันส์
  Mr. Pattrick Van Heerde • First Senior Vice President • Head of Bancassurance Marketing & Strategy Department • Bancassurance Group

 8. นายมงคล  กุลวทัญญ ู• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายดำาเนินการประกันภัยรถยนต์ • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
  Mr. Mongkon  Kulvatunyou • First Senior Vice President • Head of Motor Processing Department • Motor Group

 9. นายถวัด  เอี่ยมภิญโญ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
  Mr. Tawat  Eampinyo • First Senior Vice President • Head of Motor Underwriting Department • Motor Group

 10. นายอภิชาต  คืนคง • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
  Mr. Apichat  Kuenkong • First Senior Vice President • Head of Human Resource Management Department • HR Group

 1.

 6.

 2.
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 11. นางสาวสมศรี  ตั้งสีฟ้า • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย • สายงานเลขาธิการองค์กร
  Ms. Somsri  Tangsifah • First Senior Vice President • Head of Legal Department • Corporate Secretariat Group

 12. นางสาวระพีพรรณ  อนันต ์• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารสำานักเลขานุการบริษัท • สายงานเลขาธิการองค์กร
  Ms. Rapeepun  Anunt • First Senior Vice President • Head of Company Secretary Office • Corporate Secretariat Group

 13. นายสุทธิชัย  บางวิวัฒน ์• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายขายลูกค้าสถาบัน • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุ่มงานสถาบัน)
  Mr. Suttichai  Bangviwat • First Senior Vice President • Head of Institutional Sales Department • Sales and Distribution Group (Institutional Sales)

 14. นายกฤษฎา  คฤหาสน์สุวรรณ • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานตัวแทนและช่องทางจำาหน่าย • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย 
(กลุ่มงานบริการลูกค้าและสนับสนุนงานขาย)

  Mr. Kritsada  Karuehardsuwan • First Vice President • Head of Agency & Channel Department • Sales and Distribution Group (Sales 
Administration Support)

 15. นายประสงค์  รัตนมณี • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารสำานักบริหารจัดการข้อร้องเรียน • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุ่มงานบริการลูกค้า
และสนับสนุนงานขาย)

  Mr. Prasong  Rattanamanee • First Vice President • Head of Complaint Management Office • Sales and Distribution Group (Sales 
Administration Support)

 16. นายนิเวศ  เฟื่องฟู • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารสำานักงานบริการระบบการตลาดและข้อมูลสารสนเทศสำาหรับผู้บริหาร • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  Mr. Niwes  Phuangphoo • First Vice President • Head of Marketing Services Support Office • IT Group

 17.  นายพรชัย  แซ่เล้า • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายธุรการ • สายงานเลขาธิการองค์กร
  Mr. Pornchai  Lao • First Vice President • Head of Administration Department • Corporate Secretariat Group

 18.  นายสุพจน์  สถิรพิพัฒน์กุล • ผู้อำานวยการ • สำานักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  Mr. Supoat  Satirapipatkul • First Vice President • Head of Computer Management & Security Control Office • IT Group

 19. นางสาววิริณ  พัววิมล • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
  Ms. Wirin  Puawimol • First Vice President • Head of Human Resource Development Department • HR Group

 20. นางรัตนา  อังศุชัยกิจ • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารสำานักงานบริการระบบงานประกันภัยทั่วไป • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  Mrs. Rattana  Angsuchaikij • First Vice President • Head of General Insurance Application Support Office • IT Group

 11.  13.  15.

 16.

 12.

 17.

 18.

 14.

 19.

 20.
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 21.  23.  25.

 26.

 22.

 27.

 28.

 24.

 29.

 30.

 21. นายไพรวัลย์  ทับแป้น • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารสำานักตรวจสอบภายใน
  Mr. Priwan  Thuppan • First Vice President • Head of Internal Audit Office

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

 23. นายสมมาตร  ปิยะพงศ์เดชา • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารสำานักงานบริการระบบงานประกันภัยรถยนต์ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  Mr. Sommart  Piyaphongdecha • First Vice President • Head of Motor Insurance Application Support Office • IT Group

 24. นายพัลลภ  ห่อเตรียม • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
  Mr. Panlop  Hotriem • First Vice President • Head of Corporate Strategy & Planning Department • Corporate Strategy & Business 

Development Group

 25. นางสุวรรณา  สุขปลื้มถาวร • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด • สายงานประกันภัยทั่วไป 
  Mrs. Suwanna  Sukpluemtaworn • First Vice President • Head of Miscellaneous Underwriting Department • Non-Motor Underwriting 

Group
 26. นางนัยน์ชนก  รุจิโรจนาสกุล • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร • สายงานเลขาธิการองค์กร
  Mrs. Naichanok Rujirojnasakul • First Vice President • Head of Corporate Communication Department • Corporate Secretariat Group

 27. นายวรกิจ  มุจลินทโมลี • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการลูกค้า • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย(กลุ่มงานช่องทางการ
จำาหน่ายอื่นๆ)

  Mr. Warakit  Muchalintamolee • First Vice President • Head of Customer Service Department • Sales and Distribution Group (Multi 
Channels)

 28. นางวันรัตน์  สันติวิภานนท ์• ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารสำานักพัฒนากระบวนการ • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
  Mrs. Wannarat  Santivipanont • First Vice President • Head of Process Development Office • Corporate Strategy & Business Develop-

ment Group

 29. นายธวัชชัย  นพสุวรรณวงศ ์• ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด - ธุรกิจตรงและนายหน้า • สายงานประกันภัยทั่วไป 
  Mr.Tawatchai  Nopsuwanwong • First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department - Direct & Broker Business
  Non-Motor Underwriting Group

 30. นายจตุรภัทร  ภิญโญมงคล • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด - ธุรกิจตัวแทน • สายงานประกันภัยทั่วไป 
  Mr. Jaturaphat Pinyomongkol • First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department - Agency Business 

• Non-Motor Underwriting Group
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 31. นายธารา  ลำ่าซำา • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสืบสวนรถหายและจัดเก็บเอกสาร • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
  Mr. Tara  Lamsam • First Vice President • Head of Filing/Lost Car Department • Motor Group

 32. นายธวชัชยั  จนัทรกานต์ • ผูอ้ำานวยการ • ผูบ้รหิารสำานกัฝึกอบรมการขาย • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุม่งานช่องทางการจำาหน่ายอืน่ๆ)
  Mr. Tawatchai  Chantarakarn • First Vice President • Head of Sales Training Office • Sales and Distribution Group (Multi Channels)

 33. นายยุทธนา  สุวรรณประดิษฐ ์• ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายกำากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล • สายงานเลขาธิการองค์กร
  Mr. Yuttana Suwanpradit • First Vice President • Head of Compliance and Corporate Governance Promotion Department • Corporate 

Secretariat Group

 34. นางปณติา  ตนัศิริสิทธกิลุ • ผูอ้ำานวยการ • ผูบ้รหิารฝ่ายขายธรุกจิตวัแทน • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุม่งานช่องทางการจำาหน่ายอืน่ๆ)
  Mrs. Panita  Tansirisittikul • First Vice President • Head of Agents Department • Sales and Distribution Group (Multi Channels)

 35. นางสาวสุพร  เร้าปิติวงษ์กุล • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบัญชี • สายงานบัญชีและการเงิน 
  Ms. Suporn  Raopitiwongkul • First Vice President • Head of Accounting Department • Accounting & Finance Group

 36. นางศุทธมน  ถาวรวิสุทธิกุล • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และคณิตศาสตร์ประกันภัย
  Mrs. Suthamon  Thawornsuthikul • First Vice President • Head of Product Development and Actuarial Service Department

 37. นางนิธิพร  ไตรทิพเทวินทร์ • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร • สายงานบัญชีและการเงิน 
  Mrs. Nidhipon  Tritiptawin • First Vice President • Head of Risk Management Department • Accounting & Finance Group

 38. นายสรรเสริญ  ประเสริฐสุด • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
  Mr. Sansern  Prasertsud • First Vice President • Head of Business Development Department • Corporate Strategy & Business Development Group

 39. นายวสิทธิ์  ลำ่าซำา* • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
  Mr. Vasit  Lamsam* • First Vice President • Head of Motor Claim Support Department • Motor Group

 40. นายพิสิต  อ่อนคล้าย* • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
  Mr. Pisit  Onclai* • First Vice President • Head of Inbound Call Department 

 41. นายยุทธการ  บุญลาโภ* • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์ • สายงานแบงค์แอสชัวรันส์ 
  Mr. Yuthakarn  Boonlapo* • First Vice President • Head of Bancassurance Sales Department • Bancassurance Group

 36.  38.  40.

 41.

 31.

 37.

 32.

 33.

 39.

 34.

 35.

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
* Had been appointed as the First Vice President on 1 March 2011
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 44.
 42.  46.

 51.

 52.

 47.

 43.

 48.

 49.

 45.

 50.

 42. นางสาวสิรินุช  ลิ้มสัมพันธ์* • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด • สายงานสินไหมประกันภัยทั่วไป 
  Ms. Sirinuch  Limsamphan* • First Vice President • Head of Property & Miscellaneous Claims Department • Non-Motor Claim Group

 43. นายบุญยฤทธิ์  ว่องไวเจริญสุข* • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ • สายงานสินไหมประกันภัยทั่วไป 
  Mr. Boonyarit  Wongwaicharoensuk* • First Vice President • Head of Personnal & Accident & Health Claims Department • Non-Motor 

Claim Group

 44. นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง* • ผู้อำานวยการ • ผู้บริหารฝ่ายลงทุน • สายงานบัญชีและการเงิน 
  Mr. Wuttisak  Udompornpadung* • First Vice President • Head of Investment Department • Accounting & Finance Group

 45. นายวิสิทธิ์  อาศัยธรรมกุล • ผู้อำานวยการ • ผู้ชำานาญการฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุ่มงานช่องทางการ
จำาหน่ายอื่นๆ)

  Mr. Visit  Asaitrumkul • First Vice President • Principal of Broker Department • Sales and Distribution Group (Multi Channels)

 46. นางสาวรัจนา  ศีตะจิตต ์• ผู้อำานวยการ • ผู้ชำานาญการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
  Ms. Rajana  Sitachitt • First Vice President • Principal of Human Resource Development Department • HR Group

 47. นางสาวปวีณา  วิภาสชีวิน • ผู้อำานวยการ • ผู้ชำานาญการฝ่ายประกันภัยต่อ • สายงานประกันภัยทั่วไป 
  Ms. Paveena  Vipaschiwin • First Vice President • Principal of Reinsurance Department • Non-Motor Underwriting Group

 48. นางสาวณัฐกานต์  จรุงเบญจธรรม* • ผู้อำานวยการ • ผู้ชำานาญการฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย • สายงานบัญชีและการเงิน 
  Ms. Nutthakant  Jarungbenjatham* • First Vice President • Principal of Premium Management Department • Accounting & Finance Group

 49. นางสาววิมล  ลิ้มสุวรรณศิลป์* • ผู้อำานวยการ • ผู้ชำานาญการฝ่ายขายธุรกิจตรง • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุ่มงานช่องทางการ 
จำาหน่ายอื่นๆ)

  Ms. Wimol  Limsuwansilp* • First Vice President • Principal of Direct Sales Department • Sales and Distribution Group (Multi Channels)

 50. นายกฤษฎา  ตัง้เจรญิ* • ผูอ้ำานวยการ • ผูช้ำานาญการฝ่ายขายธรุกจิตรง • สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย (กลุม่งานช่องทางการจำาหน่ายอืน่ๆ)
  Mr. Kritsada  Tangcharoen* • First Vice President • Principal of Direct Sales Department • Sales and Distribution Group (Multi Channels)

 51. นางทักษพร  เข่งเจริญ* • ผู้อำานวยการ • ผู้ชำานาญการฝ่ายการเงิน • สายงานบัญชีและการเงิน 
  Mrs. Taksaporn  Kengcharoen* • First Vice President • Principal of Finance Department • Accounting & Finance Group

 52. นางรัชนีกร  มีสมมนต์* • ผู้อำานวยการ • ผู้ชำานาญการทีมเลขานุการผู้บริหาร • สายงานเลขาธิการองค์กร
  Mrs. Rachaneekorn  Meesommont* • First Vice President • Principal of Company Secretary Office • Corporate Secretariat Group
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้มีการดำาเนินงานปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ 
ตลอดจนช่องทางการขายต่างๆ โดยในรอบปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญๆ ดังนี้

1. การพฒันาระบบเทคโนโลยปีระมวลผลกลาง: ทำาการเริม่ใช้ระบบ Polisy Asia Version 7.2 ซึง่เป็นระบบมาตรฐานทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสูงที่สุด และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน

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 2010 were:

1.  Development of the New Core System: through the implementation of the Polisy Asia System Version 7.2 which is the 
standard system with highest efficiency in analyzing the statistical information and is widely used in the Non-Life insurance 
industry at the moment.

ความก้าวหน้าในปี 2553

in  2010
Progress
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6.  Risk Management: The Company has improved the work 
process within the organization including the increase in 
efficiency for various types of risk management such as 
operational risk, financial risk, investment risk and I.T. risk 
to cope with various changes which may occur in the future.

7.  New Product Development in response to the 
diversified needs in various distribution channels 

 The Company has developed the new insurance products 
and sold to the customers altogether 14 products as follows:

 1.  Insurance covering personal loan “Loan for Better Life”
  The insurance plan which covers the outstanding 

debt from personal loan “Loan for Better Life” at the 
Kasikorn Bank in case of the Insured (the borrower)’s 
loss of life, total permanent disability from accident, total 
permanent disability from sickness and the sickness 
with critical condition or disease, including involuntary 
unemployment.

 2.  “PA for KIDS”
  The Insurance Plan for children not more than 15 years 

old which covers loss of life,  total permanent disability, 
dismemberment and loss of sight, loss of speech, loss 
of hearing from accident up to Baht 300,000.- and 
medical expenses up to Baht 20,000.- per accident, 

2. โครงการรักเมืองไทย: เป็นการดำาเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตในสถานท่ีทำางานท่ีดียิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการพัฒนากระบวนการทำางานภายใน และเพิ่ม
ประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร 

3. การรุกขายประกันภัยผ่านช่องทางและพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่: 
 - ร่วมมือกบั บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ (CRC) ในโครงการ Central Smart Insure เพือ่ทำาการขายประกนัภยัผ่าน Retail Channel 
 - ร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ เช่น ทำาการขายประกันภัยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสายการบินนกแอร์ และขายประกันภัยผ่านช่องทาง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

4. การขยายการให้บริการของ CSC (Customer Service Center): บริษัทฯ ได้เพิ่มจุดให้บริการไปยังภูมิภาคสำาคัญต่างๆ เพื่อ
อำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อกับบริษัทฯ

5. การประยุกต์งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย: เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผลงาน และกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยท่ี 
เหมาะสม ตลอดจนการควบคุมการบริหารจัดการพอร์ตขององค์กร

6. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management): บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในองค์กร ตลอด
จนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน ความเสี่ยงทางด้าน 
การเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุน และความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นในอนาคต 

7. การพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัใหม่เพือ่ตอบสนอง ความต้องการทีห่ลากหลายในช่องทางการขายต่างๆ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การประกันภัยใหม่ในรอบปี 2553 บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และออกขายแก่ลูกค้าจำานวน 14 

ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 1.  ประกนัภัยคุ้มครองสนิเช่ือส่วนบคุคล “Loan for Better Life”
  การประกันภัยที่คุ้มครองหนี้ค้างชำาระจากสินเชื่อส่วนบุคคล Loan for Better Life ธนาคารกสิกรไทย กรณีที่ผู้เอาประกันภัย (ผู้กู้) 

เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย และการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง 
รวมถึงการว่างงานโดยไม่สมัครใจ

2.  Ruk Muang Thai Project: This is the second consecutive 
year of operations with the objective to develop the human 
resources and to promote the improvement for better 
quality of work and life in the workplace.  Apart from that, 
it also develops the internal work process and increases 
overall efficiency of the organization.

3.  Expansion through new distribution channels and 
business partners:

 - Coordinate with the Central Retail Corporation (CRC) 
in the Central Smart Insure Project to sell insurance 
through the retail channel;

 - Coordinate with other partners such as to sell insurance 
through the website of Nok Air and through the Bank 
for Agriculture and Agricultural Co-Operatives.

4. Expansion on the service of the Customer Service 
Center: The Company has increased the service points 
to the important regions to facilitate the customers in 
communicating with the Company.

5.  Application on Actuarial Science: To assist in the 
analysis, data processing and determine the appropriate 
premium rates including the control on the portfolio man-
agement of the organization.

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 035



 2. ประกันภัยวัยซน “PA for KIDS”
  แผนประกันภัยเฉพาะสำาหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี  

คุ ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย 
มือ เท้า สายตา การพูดออกเสียง การรับฟังเสียง จาก 
อุบัติเหตุ 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  
20,000 บาท เงินชดเชยรายวัน (กรณีเป็นผู้ป่วยในใน 
โรงพยาบาล) จากอบุตัเิหต ุ2,000 บาท/วนั สงูสดุ 365 วนั 
และเงินชดเชยรายวัน (กรณีเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล) 
1,500 บาท/วัน สูงสุด 365 วัน กรณีเป็นโรคยอดฮิต 
ในเด็ก ได ้แก ่  อาหารเป ็นพิษ ไข ้ เลือดออก หัด 
ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวดัใหญ่ 2009 และการตดิเชือ้ 
ในกระแสเลือด สามารถใช ้ สิทธิค ่า รักษาพยาบาล 
จากอบุตัเิหตกุบัโรงพยาบาลในสญัญาโดยไม่ต้องชำาระเงนิ

 3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “PA สุดคุ้ม” (PA 399)
  แผนประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล แบบรายเดีย่ว แบบประหยดั 

ทีใ่ห้ความคุม้ครองการเสยีชวีติ ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ สญูเสยี
มอื เท้า และสายตา สูงสุด 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 
5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง กับเบี้ยประกันเพียง 399 
บาท/ปี

 4. ประกันภัยของสะสมประเภทศิลปวัตถุและอัญมณี
  ให้ความคุม้ครองความสญูเสยีหรือเสยีหายสำาหรับศลิปวตัถุ 

ของสะสมต่างๆ และอัญมณี (เช่น นาฬิกาข้อมือ เพชร
พลอย ทองคำา ภาพเขยีน รูปป้ัน นาฬิกาโบราณ) จากปัจจยั
ภายนอกและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 

 - การถูกปล้น จี้ ลักทรัพย์แบบมีร่องรอยการงัดแงะ
 - อุบัติเหตุ เช่น ทำาตก/หล่น โดนชน กระแทก
 - ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ นำ้าท่วม สึนามิ ฯลฯ
 - ไฟไหม้ การระเบิด เป็นต้น

 5. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Safety Care (ขำยผ่ำนทำง
โทรศัพท์) 

  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบรายเดี่ยวและ
ครอบครัว ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการเสียชีวิต 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียมือ เท้า และสายตา 
ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเป็น
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล และเงินชดเชยพิเศษกรณีเสียชีวิต
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะขับข่ีหรือโดยสารรถยนต์นั่ง 
ส่วนบุคคล และเงินชดเชยรายได้รายวันพิเศษกรณีเกิด
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์น่ังส ่วนบุคคล 
สามารถชำาระเบีย้ประกนัภยัได้ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี

 6. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA อุ่นใจ (ขำยผ่ำนทำง
โทรศัพท์)

  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบรายเดี่ยวและ
ครอบครัว ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการเสียชีวิต 
ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง สญูเสยีมอื เท้า และสายตา ค่ารกัษา
พยาบาล รวมถึงเงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน
ในโรงพยาบาล และเงินชดเชยรายได้รายวันพิเศษกรณีเป็น
ผู้ป่วยหนัก (ICU หรือ CCU) ในโรงพยาบาล สามารถชำาระ
เบีย้ประกนัภยัได้ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี

daily compensation (in case of In-Patient in the hospital) 
from accident of Baht 2,000 per day with maximum 365 
days, and daily compensation (in case of In-Patient 
in the hospital) of Baht 1,500 per day with maximum 
365 days in case of the top hit disease in the children 
such as food poisoning, haemorrhagic fever, measles, 
pneumonia, influenza, 2009 infleunza and the infection 
in the bloodstream.  The insured can exercise the rights 
for medical treatment from accident at the participating 
hospitals without having to advance the money.  

 3.  Personal Accident Insurance “Great Value PA” (PA 399)
  The Personal Accident Insurance Plan for individual 

on the economy type which covers loss of life, total 
permanent disability, dismemberment and loss of 
sight from accident up to THB 100,000.- and medical 
expenses up to THB 5,000.- per accident, with the 
premium of Baht 399 per year.

 4.  Private Collections of Fine Arts and Jewellery Insurance
  Covers physical loss or damage to the Fine Arts, varuiys 

Private Collections and Jewellery (such as wristwatch, 
gem, gold, painting, sculpture, antigue clock) from external 
factors and various accidents which occur such as

 - Burglary, robbery, gang robbery
 - Accident such as drop, being hit, bump
 - Natural perils such as windstorm, flood, tsunami, etc.
 - Fire, explosion.

 5.  Personal Accident Insurance “Safety Care” (Telesales)
  The Personal Accident Insurance Plan for individual 

and family which covers loss of life, total permanent  
disability, dismemberment and loss of sight, medical 
expenses including the daily compensation in case of 
accident and being admitted as the In-Patient in the 
hospital, special compensation in case of loss of life, 
total permanent disability while driving or riding in the 
private cars and the special daily compensation if the 
accident occurs while driving or riding in the private 
cars.  The premium can be paid monthly and yearly.

 6.  Personal Accident Insurance “Feel Comfortable PA” 
(Telesales)

  The Personal Accident Insurance Plan for individual 
and family which covers loss of life, total permanent 
disability, dismemberment and loss of sight, medical 
expenses including the daily compensation in case of 
accident and being admitted as the In-Patient in the 
hospital, and the special daily compensation in case of 
being admitted in the ICU or CCU in the hospital.  The 
premium can be paid monthly and yearly.

 7.  Personal Accident Insurance “PA Smart Cash” (Telesales)
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 7. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Smart Cash (ขำยผ่ำน
ทำงโทรศัพท์)

  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบรายเด่ียวและ
ครอบครัว ที่เน้นผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน ทั้งเงิน
ชดเชยรายวันมาตรฐานกรณีเป็นผู้ป่วยในในห้องพักปกติ
และห้อง ICU/CCU สูงสุด 180 วัน/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ
เงนิชดเชยรายวันพเิศษกรณเีป็นผูป่้วยในในห้อง ICU/CCU 
และเงินชดเชยรายได้กรณเีป็นผูป่้วยในตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 
7 วนั สามารถชำาระเบ้ียประกนัภยัได้ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี

 8. ประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ แบบคุ้มครองเฉพำะภัย 
เมืองไทย 2+ พลัส

  คุ ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอก และคุ ้มครองรถที่เอาประกันภัยจากกรณีรถ
สูญหาย ไฟไหม้ และการชนกับยานพาหนะทางบกอื่นซึ่ง
ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งคู่กรณีได้ มี 2 แบบประกันให้
เลอืกคอื ทนุประกนั 100,000 บาท สำาหรบัรถเก๋งและกระบะ 
และ 200,000 บาทเฉพาะสำาหรับรถเก๋ง คุม้ครองอบุตัเิหตุ
สำาหรบัผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสารคนละ 100,000 บาท ค่ารักษา
พยาบาลคนละ 100,000 บาท และหลักทรัพย์ประกันตัว 
ผูข้บัขีส่งูสุด 200,000 บาท เบ้ียประกนัภยัเร่ิมต้น 7,900 บาท

 9. ประกนัภยัเดนิทำงต่ำงประเทศส�ำหรบัผูไ้ปประกอบพธิฮัีจญ์และ
อุมเรำะห์ (ตะกำฟุลเดินทำงส�ำหรับฮัจญ์/อุมเรำะห์)

  แผนประกนัภยัเดนิทางต่างประเทศ เพือ่ไปปฏบิตัศิาสนกจิ 
ของชาวมุสลิม ที่ ให้ความคุ ้มครองครอบคลุมทั้งการ 
เสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุค่ารกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหต/ุเจบ็ป่วย 
ค่าชดเชยต่างๆ ระหว่างการเดินทาง เช่น การบอกเลิกการ
เดินทาง การลดจำานวนวนัเดนิทาง การจีเ้คร่ืองบนิ เทีย่วบนิ 
ล่าช้า กระเป๋าเดินทางล่าช้า/เสียหาย/สูญหาย เป็นต้น 
รวมถึงความรับผิดส่วนบุคคลกรณีทำาให้เกิดความเสียหาย 
แก่ร่างกาย ชวีติ หรอืทรพัย์สนิของบคุคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

 10. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Central SMILE PA”
  ประกันภัยอุบัติเหตุแบบรายเดี่ยว ราคาประหยัด สำาหรับ 

ลูกค้าห้าง Central มีให้เลือก 3 แบบ ให้ความคุ้มครอง 
มาตรฐานทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย 
มือ เท้า และสายตา และค่ารักษาพยาบาล พร้อมรับบัตร 
P.A. Medical Card เพ่ือใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลกับ 
โรงพยาบาลในสัญญาโดยไม่ต้องชำาระเงิน

 11. ประกนัภยัพร้อมสรรพส�ำหรับบ้ำน “Central All for Home”
  ประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับบ้านอยู่อาศัย เฉพาะบ้านตึก

ทั้งหลังทุกที่ตั้งทั่วประเทศ คุ้มครองครอบคลุมทั้ง 
 1. ความเสียหายต่อตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจาก

ไฟไหม้ (รวมไฟป่า) ฟ้าผ่า การระเบิด การถูกชนโดย
ยานพาหนะ การถกูชนโดยอากาศยานหรือสิง่ท่ีหล่นจาก
อากาศยาน ลมพาย ุภยัเน่ืองจากนำา้ แผ่นดนิไหว (รวม
สนึาม)ิ รวมถงึอบัุตเิหตตุ่างๆ 

 2. การโจรกรรม: คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินท่ี
ถกูลกัทรพัย์ทีป่รากฏร่องรอยการงดัแงะ การชงิทรพัย์ 
และการปล้นทรัพย์ รวมถึงตัวอาคารที่เสียหายจาก
การกระทำาดังกล่าวด้วย 

  The Personal Accident Insurance Plan for individual and 
family which emphasizes on the daily compensation 
benefit for the standard daily compensation in case of 
 being admitted as the In-Patient to the normal patient 
room and in the ICU/CCU up to 180 days per accident, 
the special daily compensation in case of being 
admitted to the ICU/CCU and the compensation in 
case of being admitted as the In-Patient for not less 
than 7 consecutive days.  The premium can be paid 
monthly and yearly.

 8. Voluntary Motor Insurance for specific perils “Muang Thai 2+”
  Cover liability for bodily injury, loss of life and property 

damage of the third party and cover the insured vehicle 
in case of theft, fire and collision with the land transpor-
tation which the insured can inform the party.  There are 
two types of insurance plan to be selected, i.e. the sum 
insured of Baht 100,000 for private sedan and pick up 
truck and the sum insured of Baht 200,000 for private 
sedan with the personal accident cover for the driver 
and the passengers of Baht 100,000 per person and 
the medical expense of Baht 100,000 per person and 
the bail bond for the driver up to Baht 200,000.-  The 
premium starts from Baht 7,900.-

 9.  Overseas Travel Insurance for Hajj/Umrah (Takaful Travel 
for Hajj/Umrah)

  This is the overseas travel insurance plan for the Muslim 
to religious practice which covers loss of life from 
accident, medical expense from accident/sickness, 
various compensation during the travel such as trip 
cancellation, trip curtailment, hijack, flight delay, bag-
gage delay/damaged/lost, including personal liability 
for bodily injury, loss of life or property damage of the 
third party by accident.

 10. Personal Accident Insurance “Central SMILE PA”
  The Personal Accident Insurance Plan for individual 

on the economy type for the customers of Central 
Department Store.  There are three types to select 
which provides the standard cover for loss of life, total 
permanent disability, dismemberment and loss of sight 
and medical expenses from accident.  The Insured will 
receive the P.A. Medical Card to exercise the rights for 
medical treatment at the participating hospitals without 
having to advance the money.

 11. Household Insurance “Central All for Home”
  This is the household insurance for residential house 

which must be all concrete in every location throughout 
the country which will cover

 1. Damage to the house and the contents by fire 
(including bush fire), lightning, explosion, vehicle 
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 3. เงินชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว: กรณีบ้านได้รับ
ความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้  

 4. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก: ชดเชย
การบาดเจบ็หรือทรัพย์สนิทีเ่สยีหายของบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาในบ้านของผู้เอาประกันภัย  

 5. อุบัติ เหตุส ่วนบุคคล: คุ ้มครองการเสียชี วิตและ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากสาเหตุที่ ได ้ รับความ
คุ้มครองในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น

 12. ประกันภัยเดินทำงต่ำงประเทศ “Central Travel Delight”
  แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศสำาหรับลูกค้าห้าง 

Central ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการเสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุ ค่ารกัษาพยาบาลจากอบัุตเิหต/ุเจบ็ป่วย ค่าชดเชย
ต่างๆ ระหว่างการเดนิทาง เช่น เทีย่วบนิล่าช้า กระเป๋าเดนิทาง 
เสยีหาย/สญูหาย การบอกเลกิการเดนิทาง การจี้เคร่ืองบิน 
เป็นต้น รวมถึงบริการความช่วยเหลือต่างๆ ในต่างประเทศ 
เหมาะกับผู้ที่ทำาประกันเดินทางเพือ่ขอยืน่วซ่ีาและผูท้ีต้่องการ
ความอุ่นใจระหว่างการเดนิทาง

 13. ประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ ประเภท 3 “Central Motor 
Insure 3”

  ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 สำาหรับลูกค้าห้าง Central 
คุ ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอกสำาหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ โดยไม่จำากัดรุ่น 
ย่ีห้อ และอายุรถ นอกจากนีย้งัขยายความคุม้ครองอบัุตเิหต ุ
สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารคนละ 50,000 บาท ค่ารักษา 
พยาบาลคนละ 50,000 บาท และหลักทรัพย์ประกันตัว 
ผู้ขับขี่สูงสุด 100,000 บาท

 14. ประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ แบบคุ้มครองเฉพำะภัย 
“Central Motor Insure 5+”

  ประกันภยัรถยนต์ ประเภท 5+ สำาหรับลกูค้าห้าง Central 
คุ ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอกสำาหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ โดยไม่จำากัด 
รุ่น ยี่ห้อ และอายุรถ และยังคุ้มครองตัวรถที่เอาประกันภัย
จากกรณีที่เป็นฝ่ายประมาทและชนกับยานพาหนะทางบก
ด้วยกันเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความ
เสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท นอกจากนี้ยังขยายความ
คุ้มครอง PA ผู้ขับขี่และผู้โดยสารคนละ 100,000 บาท 
ค่ารกัษาพยาบาลคนละ 50,000 บาท และหลกัทรัพย์ประกนั
ตัวผูข้บัขี ่200,000 บาท  แบ่งเป็น 2 แผนให้เลอืก คอื คุม้ครอง
ตวัรถทีเ่อาประกนัภยั 100,000 บาท และ 150,000 บาท

impact, aircraft impact or dropped from the aircraft, 
windstorm, water damage, earthquake (including 
tsunami) and various accidents;

 2. Theft: cover loss or damage to the properties by 
burglary, robbery and gang robbery including damage 
to the building from such action too;

 3. Compensation for the rent of temporary housing in 
case that the house was damage to the extent that 
cannot be resided;

 4. Legal liability to the third party: compensate the 
bodily injury or property damage of the third party 
who comes into the house of the Insured;

 5. Personal accident: cover loss of life and total permanent 
disability from the causes covered in 1 and 2 above.

 12. Overseas Travel Insurance “Central Travel Delight”
   This is the overseas travel insurance plan for the 

customers of Central Department Store which covers 
loss of life from accident, medical expense from 
accident/sickness, various compensation during the travel 
such as flight delay, baggage delay/damaged/lost, trip 
cancellation, hijack, including the various assistance 
service in overseas which are suitable for those who 
are going to apply for visa and those who would like 
to feel comfortable during their travel.

 13. Voluntary Motor Insurance Type 3 “Central Motor Insure 3”
  This is the motor insurance type for the customers of 

Central Department Store covering liability for bodily 
injury, loss of life and property damage of the third party 
for the sedan, pick up truck and van without limitation 
on the model, make and age of the vehicle.  Apart from 
that, also extend to cover the personal accident for the 
driver and the passengers of Baht 50,000 per person 
and the medical expense of Baht 50,000 per person 
and the bail bond for the driver up to Baht 100,000. 

 14. Voluntary Motor Insurance for specific perils “Muang Thai 5+”
  This is the motor insurance type 5+ for the customers of 

Central Department Store covering liability for bodily 
injury, loss of life and property damage of the third party 
for the sedan, pick up truck and van without limitation on 
the model, make and age of the vehicle, and also cover 
the insured vehicle in case of negligent and collide with 
the land transportation vehicle only which the Insured 
has to be responsible for the first Baht 2,000.  Apart 
from that, also extend to cover the personal accident 
for the driver and the passengers of Baht 100,000 
per person and the medical expense of Baht 50,000 
per person and the bail bond for the driver up to Baht 
200,000.  There are two plans to select, i.e. cover the 
insured vehicle for Baht 100,000 and 150,000.
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Responsibility(CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจปี 2553

in  2010

Corporate  Socia l

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ดำาเนินกิจการ

ประกันวินาศภัย ด้วยนโยบายการดำาเนินงานที่เน้นความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง พร้อมการพัฒนาในด้านการบริการ

อย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและไว้วางใจจาก

ลูกค้าผู้เอาประกันภัยจำานวนมาก

ภายใต้ Mission หลักที่สำาคัญของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำา

ในธรุกจิประกนัวนิาศภยัที่ให้ความสำาคญักบัการทำากจิกรรม

ต่างๆ เพื่อสังคมและพนักงาน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำาเนินงาน

ด้านกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั โดย

ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้

ได้มีนโยบายจัดทำาโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และ

สนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง โดย

เฉพาะในด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา

ของเยาวชนและผู้พิการทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และ

นานาชาติ นอกเหนือไปจากนั้น ยังให้การสนับสนุนและ

บริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัย

ในท้องถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งการส่งเสริม รณรงค์ปลูกฝังค่า

นิยมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งสามารถจำาแนกได้

เป็น  3  ประเภทหลัก ดังนี้

 • กิจกรรมด้านกีฬา 

 • กิจกรรมด้านคนพิการ   

 • กิจกรรมด้านครอบครัวและเยาวชน   

 • กิจกรรมอื่นๆ   

  

Muang Thai Insurance Public Company Limited operates the 

Non-Life insurance business with the operating policy which 

emphasizes on the honesty as the main including the continuous 

development on services.  This, in turn, makes the Company 

to be widely known and trustworthy from a lot of customers.

Under the important mission of the Company to be the leader in 

the Non-Life insurance industry which values various activities for 

the society and the staff, the Company continuously and seriously 

strives to the CSR activities, with the awareness toward the overall 

social responsibility.  The Company has the continuing policy to 

perform various projects which provide assistance and support 

the activities which are beneficial to the society, particularly the 

activities which promote and support the sports for the youths 

and the handicapped in the community, national and international 

level. Apart from that, the Company also supports and donates 

the money and things for the underprivileged or the victims in 

the local rural areas, including the promotion and campaign for 

the instillation of good values to the Thai children and youths, 

which can be classified into three main categories as follows:

 • Sports Activities

 • Handicapped Activities

 • Family and Youth Activities

 • Other Activities 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็น 

ผู ้ให้การสนับสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ สำาหรับคณะนักกีฬาฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการเตรียมทีมและเข้าร ่วมการ

แข่งขันในระดับนานาชาติตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ขณะ

เดียวกันได้เน ้นยำ้านโยบายสำาคัญในการส่งเสริมและ

พัฒนากีฬาฟุตบอลหญิงของไทยให้เป็นที่รู ้จักทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยมุ ่งมั่นให้การสนับสนุน 

ยกระดับให้นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การ

สนับสนุนของบริษัทฯ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและ

ความสามารถในเวทีระดับโลก เป็นที่ชื่นชมของคนไทย 

ทั่วประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ปี 2553 อาทิ

 • การแข่งขนักฬีาเอเชีย่นเกมส์ ครัง้ที ่16 ณ เมืองกวางโจว  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • การแข่งขัน AFC Women’s Asian Cup 2010 ณ 

เมืองเฉินตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 • การแข่งขันอุ ่นเครื่องกับทีมชาติจีน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทั้งนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ 

เตรยีมทมีและการเข้าร่วมการแข่งขนัทกุๆ รายการ บรษิทัฯ 

ยังมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ตลอด

ช่วงการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ และเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง พร้อมๆ กบัให้โอกาสนกัฟตุบอลหญงิทมีชาตไิทย 

ได้ แสดงความสามารถให้เป็นทีป่ระจกัษ์ บรษิทั เมืองไทยประกันภัย 

จำากัด (มหาชน) จึงร่วมสนับสนุนสมาคมนักข่าวช่างภาพ 

กีฬาฯ และร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ) เป็นผูน้ำา

ทีม และการแข่งขันนัดพิเศษกับทีมสื่อมวลชนสายกีฬา 

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการยอมรับในศักยภาพของ

นักกีฬาหญิง ทำาให้สามารถมองเห็นอนาคตอันสดใสของ

Muang Thai Insurance Public Company Limited has been the 

sponsor of the Football Association of Thailand under the Royal 

Patronage for the Thai national women football team large set to 

prepare the team and to compete internationally for more than 

two years. At the same time, the Company also emphasizes on 

the important policy to promote and develop the Thai women 

football to be recognized locally and internationally, with the 

commitment to enhance support for the Thai national women 

football players under the sponsor of the Company, to have the 

opportunity to demonstrate their skills and capabilities on the 

global stage, to be appreciated by the Thai people nationwide 

in the international tournament in 2010, for example:

 • The 16th Asian Games at Guangzhou, People’s Republic 

of China

 • The AFC Women’s Asian Cup 2010 at Chengdu, People’s 

Republic of China

 • The friendly competition with the Chinese National Team, 

People’s Republic of China

Apart from sponsor the budget for the team preparation and the 

participation in every tournament, the Company also provides 

Group Personal Accident Insurance cover for the Thai national 

women football team throughout the period of tournament in 

various programs in order to publicize the Thai national women 

football team to be widely known, together with the opportunity 

for the Thai national women football players to demonstrate their 

capabilities to be obvious. Therefore, Muang Thai Insurance 

Public Company Limited also co-sponsors the Sports Reporters-

Photographers Association of Thailand and participates in various 

activities arrangement such as the special football match with 

the Government Team, by honored from His Excellency Prime 

Minister, Mr. Abhisit Vejjajiva, as the team leader, and the special 

match with the Sports Media Team, which is the good beginning 

กิจกรรมด้านกีฬา
Sports Activities
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กีฬาฟุตบอลหญิง และเป็นการสร้างสรรค์ความเท่าเทียม

กันอย่างแท้จริงระหว่างหญิงชายในสังคมปัจจุบัน จากการ

แข่งขนัในรายการต่างๆ ทีผ่่านมา ส่งผลให้การจดัอนัดบัของ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 

2553 ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก้าวสู่อันดับ 1 ของภูมิภาค

อาเซียน อันดับที่ 6 ของเอเชีย พร้อมก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 31 

ของโลกอย่างงดงามและน่าภาคภูมิใจ

for the recognition in the capabilities of the women athletes, to 
see the bright future of the women football sports, and to create 
the true equality between the men and women in the current 
society. From the competition in various tournaments in the past 
has resulted in the latest ranking of the Thai national women 
football team by the International Federation of Association 
Football (FIFA) to be no. 1 of ASEAN region, no. 6 of Asia and 
ready to step up to no. 31 of the world elegantly and proudly.

กิจกรรมด้านคนพิการ
Handicapped Activities

ภายใต้แนวคิด “การให้โอกาสผูพ้กิาร เสมือนการให้ชวีติใหม่

แก่พวกเขา” ด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีบ่รษิทั เมืองไทยประกนัภยั 

จำากัด (มหาชน) สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้น้อง 

ผูพ้กิารได้รบัโอกาสทีจ่ะเปิดโลกกว้าง เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจ 

แก่พวกเขาในการใช้ชีวิตร่วมกับพวกเราในสังคมเดียวกัน 

บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนรายการสำาหรับผู้พิการ “รายการ

คุณไปได้… ผมไปด้วย” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง 5 วันเสาร์ เวลา 8.30-9.00 น. และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของพนักงานกับกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ชื่อ “อาสา

เมืองไทย” ด้วยกิจกรรมพาน้องๆ ผู้พิการท่องโลกกว้างยัง 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ สร้างประสบการณ์และความประทบัใจ 

ที่แปลกใหม่แก่ทุกๆ คนที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ 

• สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• ตลาดนำ้าสี่ภาค พัทยา จังหวัดชลบุรี

• สวนสนุกดรีมเวิลด์ กรุงเทพฯ

Under the concept “To provide the opportunity for the Handi-
capped is similar to giving them the new life”, with various 
activities which Muang Thai Insurance Public Company Limited 
continuously creates, has caused the Handicapped brothers and 
sisters to have the opportunity to expose to the broad world, in 
order to be the inspiration for themselves to live together with 
us in the same society. Therefore, the Company has sponsored 
the program for the Handicapped “You can go, I go too” which 
telecasts on TV channel 5 every Saturdays between 8.30-9.00 
Hrs., and promotes the staff’s participation in such activity under 
the name of “Muang Thai Volunteers” by accompany the Handi-
capped brothers and sisters for sightseeing at various attractions 
which creates new experience and impression for everybody 
participating in these activities, for example:
 • Chiang Mai Zoo, Chiang Mai 
 • Pattaya Floating Market, Pattaya, Chonburi
 • Dream World Amusement Park, Bangkok
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• ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

• ถำา้ค้างคาวและตลาดนำา้ดำาเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุี

โครงกำรรักเมืองไทย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) สนับสนุนการ

มีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ พนักงาน และคณะผู้บริหารทุก

ระดบั ให้ตระหนกัถงึการดูแลห่วงใยสงัคมไทยอย่างต่อเน่ือง 

ภายใต้โครงการรักเมืองไทย ชาวเมืองไทยประกันภัยจึงได้

มีโอกาสมอบลูกแม็กซ์และฝาห่วงอลูมิเนียมให้กับสมาคม

คนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่

ชาวเมืองไทยให้ความร่วมมือกันเก็บสะสมลูกแม็กซ์และ

ฝาห่วงอลูมิเนียมบริจาคทำาขาเทียม เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของคนพิการ

 • Farm Chokchai, Nakorn Ratchasima

 • Bat Cave and Damnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi

Ruk Muang Thai Project

Muang Thai Insurance Public Company Limited supports the 

participation of the officers, staff and executives in every level to 

be continuously aware of the care concerns for the Thai society 

under the Ruk Muang Thai Project. The people of Muang Thai 

Insurance have the opportunity to donate the staples and the 

aluminium lids to the Association of Persons with Physical Dis-

ability International. This is the good project where the people of 

Muang Thai Insurance cooperate in collecting the staples and the 

aluminium lids for donation to make the prostheses to enhance 

the capabilities of the Handicapped.

“เยำวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

หอกำรค้ำไทย ครั้งที่ 5

ด้วยคณะกรรมการทรพัยากรและสิง่แวดล้อมหอการค้าไทย

ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ

เพื่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูปะการังและชายหาด ได้กำาหนด

จัดโครงการทัศนศึกษา “เยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม” คร้ังที่ 5 ณ สำานักงานนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็น

ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว 

จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการด้วยการมอบความ

คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ตลอดการ

เดินทาง รวมมูลค่าทุนประกันภัยกว่า 10 ล้านบาท 

The Fifth “Thai Youth participating in the Environmental Conser-

vation” of the Thai Chamber of Commerce

The Thai Chamber of Commerce’s Natural Resources and En-

vironment Committee, in conjunction with the Industrial Estate 

Authority of Thailand, and the Foundation for the Conservation 

and Rehabilitation of Coral Reefs and Beaches have set the 

educational tour project The Fifth “Thai Youth participating in 

the Environmental Conservation” at the Map Ta Phut Industrial 

Estate Office in Rayong.

Muang Thai Insurance Public Company Limited has foreseen 

the benefits which will incur from the objectives of such project 

and decides to be one of the project sponsors by granting Group 

Personal Accident Insurance Cover throughout the trip with total 

sum insured of more than Baht 10 million.

กิจกรรมด้านครอบครัว
และเยาวชน
Family and Youth 
Activities
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กิจกรรมอื่นๆ
Other Activities

“อำสำเมืองไทยฯ ช่วยภัยน�้ำท่วม”  

ในปี 2553 หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับ

เหตุการณ์อุทกภัย สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ของพี่น้องคนไทยจำานวนมาก หลายพื้นที่ต้องจมอยู่ใต้นำ้า

เป็นระยะเวลายาวนานหลายเดอืน บรษิทั เมืองไทยประกนัภยั 

จำากัด (มหาชน) ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงได้จัด

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม ภายใต้ชื่อ “อาสา 

เมืองไทยฯ ช่วยภัยนำ้าท่วม” โดยผู้บริหารและพนักงานได้ 

ร่วมกับบริษัทฯ บริจาคทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภคบริโภค 

พร้อมทัง้ร่วมแรงร่วมใจบรรจถุงุยงัชพี เพือ่ส่งมอบนำา้ใจของ

ชาวเมอืงไทยประกันภัย ไปถึงมือของผูป้ระสบภัยนำา้ท่วมใน

พ้ืนทีต่่างๆ อย่างสดุกำาลงัความสามารถอย่างต่อเนือ่ง พร้อม

ทัง้บรษิทัฯ เปิดศนูย์บรกิารช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยนำา้ท่วมทกุ

พื้นที่ผ่าน Call Center 1484  ยิ้มได้เมื่อภัยมา 

งำนเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยำวสตรีไทยดีเด่น 

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำากดั (มหาชน) ร่วมกบัสภาสตรี

แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมในวันสตรีไทย 

ประจำาปี 2553 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

12 สงิหาคม 2553 และเนือ่งในวนัสตรไีทย 1 สงิหาคม 2553 

โดยกำาหนดจดังานระหว่างวันที ่30 กรกฎาคม ถึง 5 สงิหาคม 

2553 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีเชิดชูเกียรติสตรีไทย 

ดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น การอบรมสัมมนาเสริมสร้าง

ความรู้ให้แก่สตรีและผู้มาร่วมงาน โดยบริษัทฯ ได้มอบเงิน

จำานวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน “พิธีเชิดชู

เกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น” ครั้งนี้

“Muang Thai Volunteers assist the Flood Victims”

There were several areas of Thailand which were exposed to 

the flood in 2010 which caused a lot of property damage and 

casualties to the Thai people.  Several areas were submerged 

in the flood for several months.  Muang Thai Insurance Public 

Company Limited, as part of the Thai society, had organized 

the activities under the name of “Muang Thai Volunteers assist 

the Flood Victims” where the executives and the staff joined the 

Company to donate the money and the consumer goods and 

united in action and spirit to pack the disaster relief packages to 

deliver these assistance to reach the hands of the Flood Victims 

in various areas at our best capacity. The Company also set 

up the service center to assist the Flood Victims in every area 

through the Call Center 1484.

Honorary Ceremony for the Thai Outstanding Women and the 

Thai Outstanding Female Youth 

Muang Thai Insurance Public Company Limited, in conjunction 

with the National Council of Women of Thailand under the Royal 

Patronage of Her Majesty the Queen, had organized the activities 

on the Thai Women’s Day for the year 2010 to honor Her Majesty 

Queen Sirikit on the occasion of Her Majesty the Queen’s birth-

day on 12 August 2010 and the Thai Women’s Day on 1 August 

2010. The event was held between 30 July-5 August 2010 with 

various activities such as the Honorary Ceremony for the Thai 

Outstanding Women and the Thai Outstanding Female Youth, 

the training and seminar to build the knowledge to the women 

and the participants.  The Company donated Baht 200,000 to 

sponsor this event.

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 043



ประกันภัย เพื่อสังคมไทย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ

สำานกังานคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ

ประกนัภยั (คปภ.) ได้จัด “โครงการประกันภัย เพื่อสังคม

ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ 55 พรรษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราช

ภารกิจของพระองค์ท่าน และสนับสนุนให้ผู้ประสบภัยและ 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึง

มอบเงินสนบัสนนุกจิกรรมเป็นจำานวนเงนิทัง้สิน้ 300,000 บาท 

เพื่อ “กองทุนศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก

ศีรษะ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” 

โครงกำร Shred 2 Share 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ร่วมตอบแทน 

สิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทย ด้วยโครงการ Shred 2 Share 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ

รณรงค ์ ให ้ความสำาคัญกับวิธีการทำาลายข ้อมูลของ

องค์กรอย่างมีมาตรฐาน และนำาข้อมูลสำาคัญที่ผ่านการ

ย่อยทำาลายแล้วกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี ทั้งน้ีเพื่อ

เป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยกันป้องกัน

ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยจัดเก็บกระดาษที่ไม่ ใช้งาน

แล้วทุกชนิดส่งเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกระดาษทุกๆ 1 ตัน

ที่บริษัทฯ นำามาทำาลาย บริษัท อินโฟเซฟ พันธมิตร 

ผู้ร่วมโครงการจะสมทบเงินจำานวน 2,000 บาท เพื่อนำาไป

ร่วมบริจาคให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน และใน

โอกาสนี ้บริษทัฯ จงึร่วมมอบชดุเครือ่งเขยีนแก่เดก็นกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดัตำารวจตระเวนชายแดน จงัหวดัเลย จำานวน 

7 โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Shred 2 Share 

ต้ังแต่ปี 2551-2553 บริษัทฯ ร่วมกับโครงการ Shred 2 

Share สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปมากถงึ 608 ตนั

Insurance for the Thai Society

Muang Thai Insurance Public Company Limited, in conjunction 

with the Office of Insurance Commission (OIC), had organized 

“Insurance for the Thai Society Project” with the objective to 

honor Princess Maha Chakri Sirindhorn on Her Royal High-

ness 55th Birthday Anniversary. In order to alleviate her duty 

and to support the accident victims and the underprivileged in 

the society to have the opportunity for better life, the Company 

donated Baht 300,000.- to raise the fund for “Chulalongkorn 

Craniofacial Center of King Chulalongkorn Memorial Hospital, 

Thai Red Cross Society.”

Shred 2 Share Project

Muang Thai Insurance Public Company Limited has been reward-

ing the positive things to the Thai society through the Shred 2 

Share Project for the third consecutive year. This is a campaign 

which values the method to destroy the information documents 

of the organization according to an international level of accepted 

standards by collect all kinds of paper wastes to be sent to the 

project for environmentally sound shredding, recycling and reuse 

in the correct manner to make optimum use of scarce resources, 

preserve the environment and assist in preventing the problem of 

global warming. Every ton of paper disposal, InfoZafe Co., Ltd. 

which is the partner in this project, will contribute Baht 2,000.- to 

the needy students and schools. On this occasion, the Company 

also donated the stationery sets to the students in seven border 

patrol police schools in Loei Province as part of the activities in the 

Shred 2 Share Project since 2008-2010. The Company together 

with the Shred 2 Share Project can reduce 608 tons of CO2. 
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ยิ้มรับ... ทุกปัญหา

Smile
Over Trouble



Remuneration
of the Directors and the Executives

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553

	 เบี้ยประชุม	 3,540,000	บาท

	 บำาเหน็จ	 3,499,875	บาท

1	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2553
2	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2553
3	 ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2553
4	 หมดวาระจากการเป็นกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
		 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553
5	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
	 เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2553		
6	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายพูลพิพัฒน์	อังยุรีกุล	

	 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553

 

คณะอำานวยการบริหาร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

(หน่วย:	บาท)

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน
กรรมการ

(บาท)
นายโพธิพงษ์	ลำ่าซำา 360,000.00 - - 360,000.00
นายยุตติ	ลำ่าซำา 270,000.00 - - 270,000.00
นายภูมิชาย	ลำ่าซำา1 45,000.00 - - 45,000.00
นางกฤตยา	ลำ่าซำา 270,000.00 - - 270,000.00
นางนวลพรรณ	ลำ่าซำา2 225,000.00 - - 225,000.00
นางสุจิตพรรณ	ลำ่าซำา 180,000.00 - - 180,000.00
นายสาระ	ลำ่าซำา 180,000.00 - - 180,000.00
นายโอฬาร	วีรวรรณ3 180,000.00 - 45,000.00 225,000.00
นายพูลพิพัฒน์	อังยุรีกุล4 60,000.00 15,000.00 60,000.00 135,000.00
นายบรรยง	พงษ์พานิช 180,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
นายปกรณ์	พรรธนะแพทย์ 180,000.00 - - 180,000.00
นายอิสระ	วงศ์รุ่ง 180,000.00 - - 180,000.00
นายแกรี่	ลี	คริสท์ 180,000.00 - - 180,000.00
นายเจน	อรัน	เวส 180,000.00 - - 180,000.00
นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย5 180,000.00 90,000.00 15,000.00 285,000.00
นายวัชระ	พรรณเชษฐ์ 180,000.00 - - 180,000.00
นายอโศก	วงศ์ชะอุ่ม6 120,000.00 45,000.00 - 165,000.00
รวม 3,150,000.00 210,000.00 180,000.00 3,540,000.00
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Remuneration in Cash
A.  Remuneration for the Directors for the year 2010

	 Meeting	Fee	 	 Baht	3,540,000

	 Bonus	 	 Baht	3,499,875

1	 Resigned	from	the	Director	on	February	19,	2010
2	 Had	been	appointed	as	the	Director	and	the	President	on	March	1,	2010
3	 Resigned	from	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	the	member	of	the	Audit	Committee	on	February	8,	2010
4	 Retired	from	the	Independent	Director,	member	of	the	Audit	Committee	and	member	of	the	Nomination	and	Remuneration 
	Committee	on	April	29,	2010

5	 Had	been	appointed	as	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	the	member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee 
on	February	24,	2010

6 Had been appointed as the Independent Director and the member of the Audit Committee to replace Mr. Poonpipat Aungurigul 

	on	April	29,	2010

 

The	Executive	Committee,	the	Investment	Committee	and	the	Risk	Management	Committee	do	not	have	remuneration	to	the	members.

(Unit:	Baht)

List of Directors
Board of
Directors

Audit Committee
Nomination and 
Remuneration 

Committee

Remuneration for 
the Directors

Mr.	Photipong	Lamsam 360,000.00 - - 360,000.00
Mr.	Yutti	Lamsam 270,000.00 - - 270,000.00
Mr.	Poomchai	Lamsam1 45,000.00 - - 45,000.00
Mrs.	Kritaya	Lamsam 270,000.00 - - 270,000.00
Mrs.	Nualphan	Lamsam2 225,000.00 - - 225,000.00
Ms.	Sujitpan	Lamsam 180,000.00 - - 180,000.00
Mr.	Sara	Lamsam 180,000.00 - - 180,000.00
Mr.	Olan	Viravan3 180,000.00 - 45,000.00 225,000.00
Mr.	Poonpipat	Aungurigul4 60,000.00 15,000.00 60,000.00 135,000.00
Mr.	Banyong	Pongpanich 180,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
Mr.	Pakorn	Partanapat 180,000.00 - - 180,000.00
Mr.	Isara	Wongrung 180,000.00 - - 180,000.00
Mr.	Gary	Lee	Crist 180,000.00 - - 180,000.00
Mr.	Jan	Arend	Wes 180,000.00 - - 180,000.00
Mr.	Chusak	Direkwattanachai5  180,000.00 90,000.00 15,000.00 285,000.00
Mr.	Vachara	Phanchet 180,000.00 - - 180,000.00
Mr.	Asoke	Wongcha-um6 120,000.00 45,000.00 - 165,000.00
Total 3,150,000.00 210,000.00 180,000.00 3,540,000.00
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ข.  กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัทฯ จำานวน 15 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้   

	 ลักษณะค่าตอบแทน ม.ค.-ธ.ค.	2553 

	 เงินเดือน	 51,400,329.01	 บาท

	 โบนัส	 11,144,720.00	 บาท

	 รวม	 62,545,049.01	 บาท

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นๆ	เป็นเงิน	8,283,423.45	บาท	แบ่งเป็น

  

	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 3,556,773.45	 บาท

	 ประกันสังคม	 104,250.00	 บาท

	 ค่าพาหนะ	 2,880,000.00	 บาท

	 ค่าเช่าบ้าน	 1,742,400.00	 บาท

	 รวม	 8,283,423.45	 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 -  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	 	 บริษัทฯ	 จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชีบริษัทสำานักงานเอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำากัด	(นางนงลักษณ์ 

พุ่มน้อย)	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ดังนี้

	 	 1.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี	 800,000		 บาท

								2.	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	(3	ไตรมาส)	 600,000		 บาท				

 -  ค่าบริการอื่น

	 	 บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	ดังนี้

	 	 1.	สำานักงานสอบบัญชีบริษัทสำานักงานเอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด		      

	 1.1	 	ค่าสอบทานรายงานประจำาปีต่อคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	100,000	 บาท	 โดย 

นางนงลักษณ์	พุ่มน้อย

	 1.2	 ค่าสอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการลงทุนส่งคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

150,000	บาท	โดยนางนงลักษณ์	พุ่มน้อย

	 1.3	 ค่าสอบทานการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	50,000	บาท	โดยนางนงลักษณ์	พุ่มน้อย

  

	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,700,000	บาท

	 	 2.		บริษัท	 บัญชีกิจ	 จำากัด	 โดยนายพรชัย	 กิตติปัญญางาม	 เป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจำานวน 

80,000	บาท
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B. 15 Executive Directors and Executive Officers received the total remuneration as follows:

 Nature	of	Remuneration	 Jan.-Dec.	2010

	 Salary	 Baht		 51,400,329.01		

	 Bonus								 Baht		 11,144,720.00		

	 Total																																				 Baht			62,545,049.01

Other Remuneration
Other	remuneration	amounted	for	Baht	8,283,423.45	which	can	be	classified	as

	 Provident	Fund	 Baht		 3,556,773.45

	 Social	Security																									 Baht				 104,250.00

	 Car	Allowance																										 Baht		 2,880,000.00	

	 Housing	Rental	Fee																			 Baht		 1,742,400.00

	 Total																																							 Baht			 8,283,423.45

Remuneration of Auditor  
   -  Audit Fees 

	 	 The	Company	paid	the	audit	fees	to	Ernst	&	Young	Office	Limited	(Mrs.	Nonglak	Pumnoi)	in	the	preceding 

	 	 accounting	year	as	follows:

	 	 1.	Audit	the	Annual	Financial	Statements		 Baht		 800,000.-

	 	 2.	Review	the	Quarterly	Financial	Statements	(3	quarters)	 Baht		 600,000.-

 -  Non-Audit Fees 

	 	 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	Baht	

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	Baht	150,000	by	Mrs.	Nonglak	Pumnoi.

	 1.3		Review	the	impairment	test	of	intangible	assets	for	the	amount	of	Baht	50,000	by	Mrs.	Nonglak		Pumnoi.

	 Total	amount	of	Baht	1,700,000.-

	 	 2.		Bunchikij	Co.,	Ltd.	by	Mr.	Pornchai	Kittipanya-Ngam,	for	the	audit	fee	of	the	Provident	Fund	for	the	amount	of	

Baht	80,000.
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RelatedParty Transactions

รายการระหว่างกัน

นอกจากที่ผู้สอบบัญชีได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในงบการเงินปี	2553	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	6		ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2553	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	นั้น	บริษัทฯ	ขอแจ้งรายละเอียดเพิม่เติมสำาหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้

รายละเอียดบริษัทที่มีรายการระหว่างกัน

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้อง ประเภทธุรกิจ ร้อยละการถือหุ้น ความสัมพันธ์กับบริษัท

บจก.	เมืองไทยประกันชีวิต การประกันชีวิต - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง การลงทุนในบริษัทอื่น	-	

บริการ -

การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง ให้เช่ารถยนต์ 8.7176% การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บมจ.	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11.2803% การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	ภัทรสัมพันธ์ ลงทุนในบริษัทอื่น - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ

การประกันวินาศภัย 0.6832% การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก.	ที.ไอ.ไอ. การศึกษาและการอบรม 1.7326% การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) ธนาคาร 0.043% การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส พาณิชย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	ยุพงษ์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	ล็อกซเล่ย์ พาณิชย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	ลีสซิ่งกสิกรไทย ให้เช่ารถยนต์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	สมบัติลำ่าซำา ลงทุนในบริษัทอื่น - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	สำานักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์ บริการทางสถาปัตยกรรม - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บลท.	ข้าวกล้า จัดการเงินร่วมลงทุนจาก

กระทรวงการคลัง

- การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ การรับประกันภัยต่อ 1.8975%
บมจ.	เอเซียไฟเบอร์ อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บมจ.	แฟคเตอรี	แอนด์	อีควิปเมนท์	

กสิกรไทย

รับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจาก

การจำาหน่ายสินค้าและบริการ	

ลิสซิ่ง	เช่าซื้อ	-	บริการ -

การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ.	ซังออนเร่	(กรุงเทพ) นำาเข้าและขายปลีกสินค้า

ประเภทเครื่องหนังและ 

เครื่องแต่งกาย	เครื่องประดับ	

-	นำาเข้า	ค้าปลีก -

การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก.	สิทธิผลเซลส์ จำาหน่ายรถยนต์และศูนย์

บริการซ่อมรถยนต์	ซ่อมสี

ตัวถังรถยนต์	-	บริการ	ค้าปลีก -

การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก.	ฮิบ ให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ	-	บริการ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บมจ.	ปรุส	(2008) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	-	บริการ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	ศรีเก้าการทออุตสาหกรรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	-	บริการ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
บจก.	ศรีภพพรรณ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(เช่า)	

-	บริการ

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

December	2010,	in	line	with	the	Company’s	normal	business,	the	Company	would	like	to	disclose	additional	information	

concerning	the	related	party	transactions	as	follows:-		

Details of the companies with the related party transactions 

Name of Related Parties Type of Business
% of 

Shareholding
Relationship with the Company

Muang	Thai	Life	Assurance

Co.,	Ltd.

Life	Assurance - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Muang	Thai	Group	Holding	

Co.,	Ltd.

Investment	in	other	

companies	-	service -

Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Phatra	Leasing	Plc. Automobile	Leasing 8.7176% Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Muang	Thai	Real	Estate	Plc. Real	Estate	Developer 11.2803% Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Phatra	Sumphan	Co.,	Ltd. Investment	in	other	

companies

- Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Road	Accident	Victims	Protection	

Co.,	Ltd.

Non-Life	Insurance 0.6832% Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
T.I.I.	Co.,	Ltd. Education	&	Training 1.7326% Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
KASIKORNBANK	Plc. Banking 0.043% Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Muang	Thai	Group	Services	

Co.,	Ltd.

Commerce - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Yupong	Co.,	Ltd. Real	Estate	Leasing - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Loxley	Plc. Commerce - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd. Automobile	Leasing - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Sombat	Lamsam	Co.,	Ltd. Investment	in	other

companies

- Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Chuladit	Architect	Office	Co.,	Ltd. Architectural	Service - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
KHAO	KLA	Venture	Capital	

Management	Co.,	Ltd.

Venture	Capital	Management	

from	the	Ministry	of	Finance

- Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Thai	Reinsurance	Plc.	 Reinsurance 1.8975% Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Asia	Fibre	Plc. Fibre	Manufacturing	Industry - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
KASIKORN	 FACTORY	 AND	

EQUIPMENT	Co.,	Ltd.

Purchase	the	right	to	demand	

which	occurred	from	the	sell	

of	goods	and	services,	

leasing,	hire	purchase	service -

Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
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รายการเบี้ยประกันภัยจ่าย           

รายการเบี้ยประกันภัยรับ      

      

รายการค่านายหน้าจ่าย  

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) 198,233
บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส	(ภัทรคอมเพล็กซ์) 10
บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง 81,092
บจก.	ลีสซิ่งกสิกรไทย 5,474
บจก.	สำานักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์ 45
บมจ.	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท 158
บจก.	เมืองไทยประกันชีวิต 17,113
บจก.	หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน	ข้าวกล้า 4
บจก.	ยุพงษ์ 139
บมจ.	ล๊อกซเล่ย์ 465
บจก.	สมบัติลำ่าซำา 3
บจก.	สิทธิผลเซลส์ 35
บจก.	ฮิบ 36
บจก.	ปรุส	(2008) 33
บจก.	ศรีเก้าการทออุตสาหกรรม 112
บจก.	ศรีภพพรรณ 12
บจก.	วีรวรรณ 67
บจก.	สหกรรมกรกิจ 65
บจก.	แฟคเตอรี	แอนด์	อีควิปเมนท์	กสิกรไทย 2

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้อง ประเภทธุรกิจ ร้อยละการถือหุ้น ความสัมพันธ์กับบริษัท

บจก.	วีรวรรณ รับขนแร่	ขนเศษเหล็ก

ขนถ่านหิน	-	บริการ

- การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก.	สหกรรมกรกิจ ขนส่ง	-	บริการขนถ่ายสินค้า	

ศูนย์จำาหน่ายยาง	อะไหล่

รถยนต์	บริการซ่อมบำารุง	-	

บริการ

- การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ 79,744

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) 57,177
บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ 29,352
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List of Premium Expenses         
                                           

  

List of Premium Income      

                              

 

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

Thai	Reinsurance	Plc. 79,744

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

KASIKORNBANK	Plc. 198,233
Muang	Thai	Group	Services	Co.,	Ltd.	(Phatra	Complex) 10
Phatra	Leasing	Plc. 81,092
KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd. 5,474
Chuladit	Architect	Office	Co.,	Ltd. 45
Muang	Thai	Real	Estate	Plc. 158
Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd. 17,113
KHAO	KLA	Venture	Capital	Management	Co.,	Ltd. 4
Yupong	Co.,	Ltd. 139
Loxley	Plc. 465
Sombat	Lamsam	Co.,	Ltd. 3
Sittipol	Sales	Co.,	Ltd. 35
Hip	Co.,	Ltd. 36
Parus	(2008)	Co.,	Ltd. 33
Sri	Koa	Knitting	Co.,	Ltd. 112
Sriphopphan	Co.,	Ltd. 12

Name of Related Parties Type of Business % of 
Shareholding Relationship with the Company

Saint	Honore	(Bangkok)	Co.,	Ltd. Importer	&	retailer	of	leather	

products	&	costume,	decorations

- Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Sittipol	Sales	Co.,	Ltd. Automobile	dealer	and	paint	

&	body	repair	service	center -

Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Hip	Co.,	Ltd. Real	estate	leasing	&	service

-

Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Parus	(2008)	Co.,	Ltd. Real	Estate	Leasing

-

Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Sri	Koa	Knitting	Co.,	Ltd. Real	Estate	Leasing - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Sriphopphan	Co.,	Ltd. Real	Estate	Leasing - Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
Viravan	Co.,	Ltd. Transporter	of	minerals,	

scrap	iron	and	coal

- Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
United	Stevedoring	Co.,	Ltd. Transporter,	stevedoring,	

tyres	&	automobile	spare	

parts	distribution	center,	

repair	&	maintenance	service

- Related	by	way	of	common	

directors	and/or	shareholding
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รายการค่านายหน้ารับ

รายการเงินปันผลรับ

รายการดอกเบี้ยรับ

   

รายการค่าเช่าและค่าบริการ

รายการเงินสมทบ
      

รายการค่าธรรมเนียมธนาคาร

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส	(ภัทรคอมเพล็กซ์) 717
บจก.	เมืองไทยประกันชีวิต 29,985
ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)				 8,750
บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง 8,482
บจก.	ลีสซิ่งกสิกรไทย 4,718
บจก.	ที.ไอ.ไอ. 23

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

บจก.	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 12,408

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ 27,568

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) 2,525
บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ 9,012
บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง 2,730
บจก.	ที.ไอ.ไอ. 56

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) 2,648
บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง 387

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)					 6,727
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Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

Viravan	Co.,	Ltd. 67
United	Stevedoring	Co.,	Ltd. 65
KASIKORN	FACTORY	AND	EQUIPMENT	Co.,	Ltd. 2

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

KASIKORNBANK	Plc. 57,177
Thai	Reinsurance	Plc. 29,352

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

Thai	Reinsurance	Plc. 27,568

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

KASIKORNBANK	Plc. 2,525
Thai	Reinsurance	Plc. 9,012
Phatra	Leasing	Plc. 2,730
T.I.I.	Co.,	Ltd. 56

List of Commission Paid

List of Commission Received
                                            

                          

List of Dividend Income
  

List of Interest Income
   

Rental Fee and Service Fee

List of Fund Contribution
    

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

Muang	Thai	Group	Services	Co.,	Ltd.	(Phatra	Complex) 717
Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd. 29,985
KASIKORNBANK	Plc. 8,750
Phatra	Leasing	Plc. 8,482
KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd. 4,718
T.I.I.	Co.,	Ltd. 23

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

KASIKORNBANK	Plc. 2,648
Phatra	Leasing	Plc. 387

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

Road	Accident	Victims	Protection	Co.,	Ltd. 12,408
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รายการค่าสินไหมทดแทนจ่าย
  

รายการที่เกี่ยวโยงกันประจำาปี 2553

หน่วย:	พันบาท

ชื่อบริษัท 2553

บจก.	ซังออนเร่	(กรุงเทพ)		 10
บจก.	ที.ไอ.ไอ. 51
บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ 14
บมจ.	นวนคร 11
บจก.	แฟคเตอรี	แอนด์	อีควิปเมนท์	กสิกรไทย 88
บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง 4,707
บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส	(ภัทรคอมเพล็กซ์) 241
บจก.	เมืองไทยประกันชีวิต 6,697
บมจ.	ล๊อกซเล่ย์ 447
บจก.	ลีสซิ่งกสิกรไทย 8,134
บจก.	สำานักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์ -
บจก.	สิทธิผลเซลส์ 1,079

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายการ จำานวนเงิน ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

1.	บจก.	เมือง

ไทยประกัน

ชีวิต

1.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	

ประกอบด้วย

	 •	บจก.	เมืองไทย	กรุ๊ป	

	 	 โฮลดิ้ง	ถือหุ้นใน	บจก.	

เมืองไทยประกันชีวิต	

ร้อยละ	75	และถือหุ้นใน	

บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	

ร้อยละ	20

	 •	Fortis	Insurance

	 	 International	N.V.	

	 	 ถือหุ้นใน	บจก.	เมืองไทย

ประกันชีวิต	ร้อยละ	25	

และถือหุ้นใน	บมจ.	

	 	 เมืองไทยประกันภัย	

	 	 ร้อยละ	10.01

2.	มีกรรมการร่วมกัน	ประกอบ

ด้วย

	 -	นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา

	 -	นายสาระ		ลำ่าซำา

	 -	นางสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา

	 -	นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์

-		สัญญาว่าจ้าง

ที่ปรึกษาด้าน

การลงทุนกับ

คณิตศาสตร์

ประกันภัย

ค่าบริการต่อเดือน:	

464,087.42	บาท

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แล้ว)

มูลค่าสัญญาทั้งปี:	

5,569,049.05	บาท

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แล้ว)

ให้คำาปรึกษาแนะนำาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

คณิตศาสตร์ประกันภัย 

ทำาการวิเคราะห์ผล

ตอบแทนและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

รวมถึงการวางแผน

การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ผ่านช่องทางต่างๆ	

อย่างเหมาะสมรอบคอบ
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List of Bank Charges

List of Claims Paid

The Connected Transaction of 2010

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

Saint	Honore	(Bangkok)	Co.,	Ltd. 10
T.I.I.	Co.,	Ltd. 51
Thai	Reinsurance	Plc. 14
Navanakorn	Plc. 11
KASIKORN	FACTORY	AND	EQUIPMENT	Co.,	Ltd. 88
Phatra	Leasing	Plc. 4,707
Muang	Thai	Group	Services	Co.,	Ltd.	(Phatra	Complex) 241
Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd. 6,697
Loxley	Plc. 447
KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd. 8,134
Chuladit	Architect	Office	Co.,	Ltd. -
Sittipol	Sales	Co.,	Ltd. 1,079

Unit:	Thousand	Baht								

Name of the Company 2010

KASIKORNBANK	Plc. 6,727

Company The Related The transaction Value Objective
1.	Muang	

Thai	Life	

Assurance	

Co.,	Ltd.

1.	 Has	the	joint	major	

	 shareholders	consisting	of

	 •	Muang	Thai	Group	

	 	 Holding	Co.,	Ltd.	holds	

the	shares	in	Muang	

Thai	Life	Assurance	

Co.,	Ltd.	75%	and	holds	

the	share	in	Muang	Thai	

Insurance	Plc.	20%

	 •	Fortis	Insurance	

	 	 International	N.V.	holds	

the	share	in	Muang	Thai	 

Life	Assurance	Co.,	Ltd.	

25%	and	holds	the	

share	in	Muang	Thai	

Insurance	Plc.	10.01%

-	 The	Consultant	

Service	Agreement	

for	Investment	

and	Actuarial

Servicing	Fee	Per	

Month:	THB	464,087.42	

(VAT	included)

Value	of	the	entire

contract	for	the	

transaction:	

THB	5,569,049.05	

(VAT	included)

To	provide	advices	on	

actuarial	aspects,	

analysis	of	product	

turnovers	and	product	

development	including	

carrying	out	investment	

planning	and	evaluation	

with	appropriate	and	

deliberate	manners												
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดย 

ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตนัน้	เปน็รายการทีเ่กิดขึน้ตามลกัษณะธรุกจิปกตทิัว่ไปและเปน็ไปตามกลไกตลาดทีม่รีาคาและผลตอบแทนทีเ่ปน็

ทางการค้าปกติ	ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น	 ได้มีการกำาหนดเงื่อนไขต่างๆ	 ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในราคาตลาด	 ซึ่งมีเงื่อนไข 

ไมแ่ตกตา่งจากบคุคลภายนอก	และไม่มีผูมี้สว่นไดเ้สยีมีสว่นในการอนมุตัิใหก้ระทำารายการระหวา่งกนัใดๆ	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯ	ไมม่ี

นโยบายทีจ่ะสนบัสนนุใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทำารายการระหวา่งกนั	แตห่ากมรีายการระหวา่งกนัเกดิขึน้กจ็ะเปน็ไปตามธรุกจิปกต	ิซึง่เปน็ไป

ในราคาหรือเง่ือนไขท่ีไมแ่ตกตา่งจากบคุคลภายนอก	โดยจะอยูภ่ายใตป้ระกาศและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
สำาหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	 อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน 

โดยบริษัทฯ	จะดำาเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	และโดยให้เป็นไปในราคายุติธรรมตาม 

สภาพตลาดในลักษณะธุรกิจทั่วไป	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535 

ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยง	และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต	บริษัทฯ	

ก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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Necessity and Justification of the Items
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/Procedures for Approval of Related Party Transactions
Because	the	above	related	party	transactions	and	the	ones	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.

Policy or Trend of Making the Related Party Transactions in the Future
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,	notificaitons,	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.

Company The Related The transaction Value Objective
2.	 Has	the	joint	Directors

	 -	Mr.	Photipong		Lamsam

	 -	Mr.	Sara		Lamsam

	 -	Mrs.	Sujitpan		Lamsam

	 -	Mr.	Pakorn		Partanapat
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Risk Factors
and Risk  Management

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ในปี	 2553	 มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและ 

สถานการณ์ต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างที่ไม่เคย 

มีมาก่อนนอกเหนือจากการเกิดวินาศภัยปกติทั่วไป	 ดังเช่นการ 

เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปี	 ต่อมาช่วงกลางปีเกิดการจลาจลจาก 

ปัญหาทางการเมือง	 ซึ่งนำาไปสู่ความเสียหายทั้งทรัพย์สินและ 

ชีวิตของประชาชน	 และหลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองเริ่ม 

ผ่อนคลายความตึงเครียดลง	 ในช่วงต้นของไตรมาสที่	4	 ก็เกิด

อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่	 ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

ทางทรัพย์สินอีกเป็นจำานวนมหาศาล

    

ความเสียหายดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เห็นถึงความจำาเป็น	

และบทบาทที่สำาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่สามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ใน

อนาคตที่อาจเกิดข้ึนได้	 บริษัทประกันภัยจึงต้องให้ความสำาคัญ

ในการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจ 

เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างเหมาะสม	ดังนั้น	ในการ

รายงานคร้ังนี้จึงขอสรุปเฉพาะความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งอาจมีผลต่อ

การดำาเนินธุรกิจ	3	 ด้าน	ประกอบด้วย	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	

ความเสี่ยงด้านประกันภัย	และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	รวมถึง	

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำาคัญของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	

การกระจุกตัวของเบี้ยประกันภัยในบางช่องทางการขาย	และ

การเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์

In	the	year	2010,	apart	from	the	normal	casualty,	there	were	

several	intense	situations	from	natural	disasters	and	various	

internal	and	external	situations	which	never	had	before.	

There	was	a	drought	early	of	the	year,	followed	by	the	riot	

from	the	political	problem	which	led	to	property	damages	

and	loss	of	lives	of	the	people,	and	after	the	political	situation	

began	to	unwind,	there	were	severe	flood	in	several	areas	at	

the	beginning	of	the	fourth	quarter	which	resulted	in	another	

huge	property	damages.

Such	losses	are	the	factors	to		stimulate	the	needs	and	

the	important	roles	of	risk	management	which	can	be	used	

as	the	tool	to	prepare	for	the	readiness	to	cope	with	the 

possible	events	which	may	occur	in	the	future.		The	insurance	

companies	must	place	the	importance	on	the	preparation	

to	properly	cope	with	the	effect	from	the	risks	which	may	

occur,	both	directly	and	indirectly.		Therefore,	this	report	

will	summarize	only	the	important	risks	which	may	affect	the	

business	operations	on	three	aspects,	namely	strategic	risk,	

insurance	risk	and	operational	risk,	including	the	guidelines	

for	risk	management	of	the	Company	as	follows:

1. Strategic Risk
The	predominant	strategic	risks	of	the	Company	consist	of	

the	concentration	of	premium	in	certain	distribution	channels	

and	the	growth	of	premium	which	is	not	consistent	with	the	

strategies.
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 การกระจุกตัวของรายได้เบ้ียประกันภัยในบางช่องทางขาย 

ในปี	2553	 เบี้ยประกันภัยรับตรงจากช่องทางขายที่เป็น

พันธมิตรรายหนึ่ง	 มีสัดส่วนรวมสูงเกินกว่าหนึ่งในสามของ

เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมด	ซึ่งถือว่าอยู่ในสัดส่วนค่อนข้าง 

สูง	ดังนั้น	หากเกิดการหดตัวของเบี้ยประกันภัยรับตรงจาก

พันธมิตรรายนี้	 จะเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของ 

บริษัทฯ	อย่างมีนัยสำาคัญ

	 บรษิทัฯ	ได้บรหิารความเสีย่งในข้อนี	้ด้วยการกำาหนดสดัส่วน

ของเบี้ยประกันภัยรับตรงจากแต่ละช่องทาง/พันธมิตรให้มี

การกระจายตวัสมดลุมากยิง่ขึน้	โดยเน้นการขยายตวัของเบีย้

ประกันภัยรับตรงจากช่องทางขาย/พันธมิตรอ่ืนๆ	 ให้เติบโต

สูงขึ้น	 รวมทั้งมีการทบทวนสัดส่วนเป็นประจำาทุกเดือนเพ่ือ

ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม

 การเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ การ

ขยายตัวของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งอาจ

ได้รับผลกระทบ	(ทั้งด้านบวกและลบ)	 จากปัจจัยภายนอก	

ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ	ส่งผลให้การเติบโต

ของเบี้ยประกันภัยไม่เป็นไปตามแผน	และทำาให้สัดส่วนของ

เบี้ยประกันภัยจากแต่ละช่องทางหรือแต่ละประเภทของ

ผลติภณัฑ์เบีย่งเบนไปจากกลยทุธ์ทีต่ัง้ไว้	 ซึง่อาจมีผลกระทบ 

ต่อผลประกอบการ	 เนื่องจากรายได้และผลกำาไรมีความ 

แตกต่างกัน

	 บริษัทฯ	ได้บริหารความเสี่ยงในด้านนี้	ด้วยการติดตามการ

เติบโตของเบี้ยประกันภัยรายวัน	รายเดือน	และรายไตรมาส	

และแจ้งให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้รับทราบตลอดเวลา	 ผ่าน

ทางช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ	 และกำาหนดให้

มีการรายงานการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในที่ประชุมของ

ผู้บริหารทราบเป็นประจำาทุกเดือน	 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห	์

ทบทวน	 และปรับเปลี่ยนแผนการดำาเนินงานให้เหมาะสม	

เพื่อให้การขยายตัวของเบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับกลยุทธ์

ที่วางไว้

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย
	 ความเสีย่งด้านประกนัภยัทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ	 ประกอบด้วย 

การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับ 

For the concentration of premium in certain distribution 

channels:	In	2010,	a	proportion	of	total	direct	premium	from	

one	of	the	business	partners	was	greater	than	one	third	of	

the	total	direct	premium,	which	was	regarded	as	a	rather	

high	proportion.		Therefore,	if	there	is	a	contraction	in	direct	

premium	from	this	business	partner,	it	will	significantly	affect	

the	performance	of	the	Company.

The	Company	has	managed	this	risk	by	setting	the	proportion 

of	direct	premium	from	each	channel/business	partner	to 

	have	more	balanced	distribution,	focusing	on	the	faster 

expansion	of	direct	premium	 from	other	distribution 

channels/business	partners,	and	keeping	track	of	premium	

proportion	every	month	to	adjust	the	strategies	properly.

For the growth of premium which is not consistent with 

the strategies:	The	expansion	of	premium	from	any	one	

channel	may	be	affected,	both	positively	and	negatively,	

from	external	factors	which	are	beyond	the	control	of	the	

Company	and	result	in	the	growth	of	premium	not	in	line	

with	the	plan	and	cause	the	proportion	of	premium	from	

each	channel	or	each	type	of	product	to	be	deviated	from	

the	planned	strategies	which	may	affect	the	performance	

due	to	the	difference	in	income	and	profit	margin.

The	Company	has	managed	this	risk	by	following	up	on	

the	growth	of	premium	on	the	daily,	monthly	and	quarterly	

basis,	keeping	the	related	executives	acknowledged	all	the	

time	through	the	internal	communication	channel	of	the	

Company,	and	having	a	report	on	the	growth	of	premium	in	

the	management	meeting	every	month	so	the	management	

can	jointly	analyze,	review	and	adjust	the	operating	plan	

properly	to	ensure	that	the	premium	expansion	is	in	line	

with	the	planned	strategies.

2. Insurance Risk
The	predominant	insurance	risks	of	the	Company	consist	of	

the	setting	of	premium	rates	to	be	commensurate	with	the	

risk	level	and	to	have	adequate	reinsurance	arrangement	

on	the	capacity	to	retain	risks.
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ความเสี่ยง	และการจัดทำาประกันภัยต่อให้เพียงพอต่อความ

สามารถในการรับเสี่ยงภัย

 การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความ

เสี่ยง	 เป็นที่เห็นชัดเจนว่า	 ความเสียหายด้านวินาศภัยได้

เกิดอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ทั้งความเสียหายที่มีสาเหตุ

จากภัยธรรมชาติ	ภัยจากมนุษย์	และภัยจากภาวะเศรษฐกิจ

และสังคม	 บริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงภัย 

ซึง่ต้องกำาหนดราคาขายก่อนล่วงหน้าก่อนทีจ่ะทราบค่าเสยีหาย	

(ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนสำาคัญ)	 ที่จะเกิดขึ้นจริง	 ดังนั้น	 การ 

ต้ังสมมุติฐานเกี่ยวกับความถ่ีและความรุนแรงของวินาศภัย

ที่จะใช้ในการกำาหนดราคา	จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะสามารถ

กำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม	

 

	 บริษัทฯ	ได้บริหารความเสี่ยงในด้านนี้ด้วยการใช้วิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ในการกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว	

เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำาหนดขึ้นอยู่ในระดับ

ที่เพียงพอ	เหมาะสม	และสามารถแข่งขันได้	นอกจากน้ี	ยัง

มีการติดตามผลการดำาเนินงานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเพื่อ

พิจารณา	 หากจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

ข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตราเบี้ยประกันภัย

 การจัดทำาประกันภัยต่อให้เพียงพอต่อความสามารถในการ

รับเสี่ยงภัย	 จากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า	 ความเสียหาย

ด้านวินาศภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะที่มีสาเหตุ

จากภัยธรรมชาติ	 จึงมีโอกาสสูงที่จะนำาไปสู่ความเสียหาย

ระดับมหันตภัย	 ซึ่งเป็นระดับที่บริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง

ไม่สามารถดำารงธุรกิจต่อไปได้	หากบริษัทฯ	ไม่มีการจัดการ

ด้านการประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม

	 บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของความเสี่ยงในด้านนี้

เป็นอย่างยิ่ง	 จึงได้ทำาการติดตาม	 ตรวจเช็ค	 และทบทวน

แผนการประกันภัยต่ออยู่เป็นระยะๆ	เพื่อให้แน่ใจว่า	สัญญา/

แผนการประกันภัยต่อที่มีในปัจจุบัน	 เพียงพอต่อความ

ต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 สำาหรับสัญญา/

แผนการประกันภัยต่อในปี	 2554	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มี

ประสบการณ์จากสถานการณ์นำ้าท่วมในช่วงต้นของไตรมาส	

4	 ของปี	2553	 บริษัทฯ	 จึงได้พิจารณาซื้อความคุ้มครอง

สำาหรับการประกนัภยัรถยนต์ประเภท	Excess	of	Loss	เพิม่ขึน้	

เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตวัของเบีย้ประกนัภยัรถยนต์

จากกลุ่มรถยนต์ที่มีมูลค่าสูง	 ซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้

พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกัน	

For the setting of premium rates to be commensurate with 

the risk level:	It	is	clearly	seen	that	the	severity	of	losses	

have	been	increasing	for	all	kinds	of	losses	either	caused	

by	natural	perils,	human	perils,	economic	and	social	perils.		

The	Company,	in	the	capacity	as	the	risk	transferee,	must	

set	the	sales	price	before	realizing	the	actual	loss	(which	

is	a	major	cost)	that	will	occur.		Therefore,	the	assumptions	

concerning	the	frequency	and	the	severity	of	losses	to	be	

used	in	the	pricing	determination	are	the	important	factors	

which	will	enable	the	setting	of	premium	rates	to	be	done	

properly.

The	Company	has	managed	this	risk	by	using	standard	

and	acceptable	actuarial	methods	to	set	the	premium	rates	

for	each	product	to	ensure	that	the	premium	rates	which	

have	been	set	are	in	the	sufficient,	proper	and	competitive	 

level.		Apart	from	that,	there	is	a	regular	follow-up	on	the 

performance	of	each	product	 for	consideration	of	any 

improvement	or	modification,	if	necessary,	on	the	coverage	

agreement	or	the	premium	rates.

For adequate reinsurance arrangement on the capacity to 

retain risks:	From	the	abovementioned	that	the	severity	of	

losses	have	been	increasing,	particularly	from	natural	perils	

which	have	high	possibility	leading	to	the	catastrophic	loss	

level	which	each	insurance	company	cannot	run	the	business	

further	if	the	Company	does	not	have	proper	reinsurance	

arrangement.

The	Company	recognizes	the	importance	of	this	type	of	risk	

very	much	and	has	followed	up,	checked	and	reviewed	the	

reinsurance	plan	periodically	to	ensure	that	the	current	treaty/

reinsurance	plan	is	adequate	for	the	need	and	the	changing	

situation.		For	the	treaty/reinsurance	plan	in	2011,	due	to	

the	Company’s	experience	from	the	flood	situation	at	the	

beginning	of	the	fourth	quarter	of	2010,	the	Company	has	

considered	to	purchase	additional	cover	for	Motor	Excess	

of	Loss	to	support	the	expansion	in	the	motor	insurance	

premium	from	the	super	cars	portfolio	which	may	be	damaged	

simultaneously	in	the	same	event.
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3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำาคัญของบริษัทฯ	ได้แก่	การใช้

ระบบปฏิบัติการหลัก	(Core	System)	ระบบใหม่ในปี	2553	

และการปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชแีละวธีิการคำานวณเงนิ

กองทุนตามระดับความเสี่ยง	(Risk-based	Capital)		

 การใช้งานระบบปฏิบัติการหลัก (Core System) ระบบใหม่ 

หลงัจากวนัทีไ่ด้ควบรวมกจิการระหว่างบรษิทั	 ภทัรประกนัภยั 

จำากัด	 (มหาชน)	 กับบริษัท	 เมืองไทยประกันภัย	 จำากัด 

เมื่อกลางปี	2551	บริษัทฯ	 ยังคงใช้ระบบปฏิบัติการหลักอยู่	

2	 ระบบจากทั้ง	2	 บริษัทเดิม	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ได้มีการ

คัดเลือกระบบปฏิบัติการหลักใหม่	 เพื่อรวมฐานข้อมูลและ

การทำางานให้เป็นระบบเดียว	 โดยได้เริ่มใช้งานระบบใหม่

เมื่อเดือนพฤษภาคม	2553	 ในการนี้	 บริษัทฯ	 ได้เลือกที่

จะยกเลิกระบบปฏิบัติการเดิมทั้งสองระบบ	 เพื่อมาใช้ระบบ

ปฏิบัติการใหม่พร้อมกัน	 จึงทำาให้มีปริมาณงานและความ

ยุ่งยากมากกว่าการปรับเปลี่ยนระบบโดยปกติทั่วไป	 การใช้

งานในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายระบบก็จำาเป็นที่จะต้องการมี

การดำาเนนิการหลายอย่างประกอบกนั	เพือ่ให้การดำาเนนิงาน

ของบริษัทฯ	 มีความต่อเนื่อง	 เพราะบริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	

ความซับซ้อนจากปัจจัยต่างๆ	 ข้างต้นอาจก่อให้เกิดปัญหา

และความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้		

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียงด้านนี้เป็น

อย่างมาก	 ได้มีการจัดสรรบุคลากรที่รับผิดชอบการเปลี่ยน

ถ่ายระบบเป็นการเฉพาะ	 ซึ่งบุคลากรที่ถูกจัดสรรนี้จะมี

ภารกิจในการดูแลเกี่ยวกับการนำาระบบใหม่มาใช้เพียงอย่าง

เดียวและทำางานแบบเต็มเวลา	มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การให้กับผู้ใช้งานทุกคน	 และมีการจัดทำาคู่มือการใช้งาน

สำาหรับระบบใหม่	หลังจากการทดสอบและเปิดใช้ระบบแล้ว	

ก็ยังคงมีการประชุมร่วมกับผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้การ

ใช้ระบบใหม่เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ	เกิดข้อผดิพลาดและ

ปัญหาน้อยที่สุด	ซึ่งการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องนี้	 มีผลให้

ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยกับระบบมากขึ้น	สามารถใช้งานได้

เป็นที่น่าพอใจ

 การปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีและวิธีการคำานวณเงิน

กองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital)	ปี	2554	

เป็นปีแรกที่จะมีการใช้มาตรฐานทางบัญชีใหม่	 ซ่ึงส่งผล 

กระทบอย่างมีนัยสำาคัญกับบริษัทจำานวน	4	ฉบับ	(อีก	5	ฉบับ	

จะบังคับใช้ในปี	2556)	 และในปีเดียวกันน้ี	 คณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	จะใช้

3. Operational Risk
The	predominant	operational	risks	of	the	Company	are	the	

implementation	of	the	new	core	system	starting	in	2010	

and	the	compliance	to	the	accounting	standards	and	the	

calculation	per	the	Risk	Based	Capital	regulation.

For the implementation of the new core system starting in 

2010:	After	the	amalgamation	between	Phatra	Insurance	

Public	Company	Limited	and	Muang	Thai	Insurance	Company	

Limited	in	mid	2008,	two	main	operating	systems	from	the	

two	former	companies	had	been	in	use.	Concurrently,	the	

Company	decided	to	select	the	new	core	system	to	combine	

the	database	and	the	operations	into	one	system	with	the	

implementation	stage	of	the	new	core	system	started	in	May	

2010.		On	this	occasion,	the	Company	chose	to	terminate	

the	two	former	operating	systems	and	to	use	the	new	core	

system	at	the	same	time	which	caused	more	workload	and	

complexities	than	the	normal	transition	of	the	system.		The	

use	during	the	transition	needs	to	integrate	several	operations	

together	in	order	for	the	continuity	in	the	operations	as	

the	Company	is	aware	that	the	complexities	from	various	

factors	mentioned	above	may	cause	the	problem	and	the	

error	in	operations.

The	Company	values	the	importance	of	risk	management	

on	this	aspect	very	much.	As	such	the	Company	had	allocated	

specific	personnel	 to	be	responsible	 for	 this	 transition.		

These	personnel	had	the	specific	tasks	to	look	after	the	

implementation	of	the	new	system	on	the	full	time	basis,	was	

responsible	to	organize	training	workshops	for	every	user,	

and	had	to	prepare	the	user’s	guide	for	the	new	system.		

After	the	testing	and	the	implementation	of	the	system,	there	

were	still	joint	meetings	with	the	users	closely	to	ensure	the	

use	of	the	new	system	to	be	effective	and	have	minimal	

error	or	problem.		The	continuing	implementation	resulted	

in	more	familiarity	of	the	users	to	the	system	and	all	users	

could	use	the	system	satisfactorily.

For the compliance to the accounting standards and the 

calculation per the Risk Based Capital regulation: The 

year	2011	is	the	first	year	for	the	Company	to	adopt	four	

new	accounting	standards	which	will	significantly	affect	the 
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การกำากับดูแลเงินกองทุนด้วยกฎเกณฑ์การดำารงเงินกองทุน

ตามระดับความเสี่ยง	(Risk-based	Capital)	หากบริษัทฯ	ไม่

สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่น้ีได้	 ก็จะส่งผล

ให้งบการเงินไม่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี	 ซึ่งจะทำา

ให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถนำาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์

ได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 และอาจนำาไปสู่ความรับผิด 

ทางกฎหมายของบริษัทฯ	 รวมถึงการเสียชื่อเสียงและ 

ภาพลกัษณ์	ส่วนในกรณขีองการไม่สามารถปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	

การดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงได้	 บริษัทฯ	 ก็จะ

เกิดความรับผิดทางกฎหมายและการเสื่อมเสียชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์เช่นเดียวกัน

	 บริษัทฯ	 ได้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำารงเงิน

กองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทฯ	 ได้

สมคัรเข้าร่วมในการทดสอบตลาดในปี	2552	และการทดสอบ

คู่ขนานในปี	2553	กับสำานักงาน	คปภ.	ทำาให้มีความเข้าใจ

และสามารถประเมินสถานการณ์เงินกองทุนของบริษัทฯ	

ตามกฎเกณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี	 และเม่ือทราบผลจากการ

ทดสอบข้างต้นแล้ว	 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินงาน

ในส่วนที่จะมีผลให้บริษัทฯ	 ต้องดำารงเงินกองทุนเพ่ิมข้ึน 

ส่งผลให้บริษัทฯ	มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการดำารง

เงินกองทุนตามกฎเกณฑ์ใหม่แต่อย่างใด	 ส่วนการบริหาร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

ทั้ง	4	ฉบับ	ทางฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ	ได้ศึกษาและติดตาม

การประกาศใช้อย่างใกล้ชิดจนมีความเข้าใจในมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องทุกฉบับ	ซึ่งเชื่อมั่นว่า	บริษัทฯ	จะสามารถปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบใหม่ทั้งหมดนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

Company	(another	five	standards	will	be	enforced	in	2013)	

and,	in	the	same	year,	the	Office	of	Insurance	Commission	

(OIC)	will	supervise	the	Company’s	capital	through	the	Risk	

Based	Capital	regulation.		If	the	Company	cannot	comply	

with	 these	new	accounting	standards,	 the	Company’s 

financial	statements	will	not	be	certified	by	the	Auditor,	

prohibiting	the	Company	to	submit	the	financial	statements	

to	the	Stock	Exchange	of	Thailand	within	the	stipulated	

timeframe	and	may	lead	to	the	legal	liability	of	the	Company,	

including	the	damage	to	the	reputation	and	the	corporate	

image.		In	case	that	the	Company	cannot	comply	with	the	

criteria	per	the	Risk	Based	Capital	supervision,	the	Company	

may	have	the	legal	liability,	the	damage	to	the	reputation	

and	the	corporate	image	as	well.

The	Company	has	managed	the	risk	concerning	the	Risk	

Based	Capital	regulation	continuously	by	applying	to	the	

market	testing	in	2009	and	the	parallel	testing	in	2010	with	

OIC	to	have	good	understanding	and	capability	to	evaluate	

the	situation	of	the	Company’s	capital	per	the	new	criteria.		

After	realize	the	result	of	the	abovementioned	testing,	the	

Company	has	modified	the	operating	methods	on	the	part	

which	will	result	in	higher	capital	requirement.	 	This,	in	

turn,	results	in	the	confidence	of	the	Company	not	to	have	

any	problem	on	the	capital	per	the	new	criteria.		For	the 

risk	management	concerning	the	compliance	to	the	4	new	 

accounting	standards,	the	Accounting	Department	of	the	 

Company	has	studied	and	followed	up	on	the	promulgation 

closely	and	have	 the	understanding	on	every	 related 

standard	with	the	confidence	that	 the	Company	will	be	

able	to	comply	with	all	of	the	new	regulations	within	the	

stipulated	timeframe.
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BusinessCharacter is t ics

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	 โดยจัด
ประเภทของการรับประกันภัยที่มีให้บริการออกเป็น	7	ประเภท	ดังนี้

1. การประกันภัยทรัพย์สิน 
	 -	การประกันอัคคีภัย
	 -		การประกันอัคคีภัย	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันอัคคีภัยสำาหรับที่อยู่อาศัย
	 -		การประกันอัคคีภัยสำาหรับที่อยู่อาศัย	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันอัคคีภัยสำาหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
	 -		การประกันภัยสิทธิการเช่า
	 -		แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับบ้าน	“ทวีค่า”
	 -		แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับบ้าน	“บ้านเมืองไทย”
	 -		แผนประกันภัยพรอ้มสรรพสำาหรบับา้น	“Central	All	for	Home”
	 -		แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับบ้าน	“Home	Protect”			
	 -		แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับร้านค้าและธุรกิจ	SME
	 		“เมืองไทย	SME	Comprehensive”	
	 -		แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับร้านค้าและธุรกิจ	SME	
	 		“เมืองไทย	SME	ยิ้มได้”	
	 -		แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับร้านค้าและธุรกิจ	SME	
	 	 “Perfect	Business	Functions”	
	 -		การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน	
	 -		การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย

2. ความรับผิดและอื่นๆ 
	 -		การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
	 -		การประกนัภัยความรบัผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบ

กจิการควบคมุประเภทที	่3	สำาหรบัสถานีบรกิารนำา้มนัเชือ้เพลงิ
	 -		การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายทีเ่กดิจากความบกพรอ่ง

ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

	 -		การประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสินค้าของผู้ผลิต	
สำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	“Happy	Warranty	Plus”

	 -		การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
	 -		การประกันภัยโจรกรรม
	 -		แผนประกันภัยโจรกรรม	“Asset	Protect”	
	 -		การประกันภัยสำาหรับเงิน
	 -		การประกันภัยร้านค้าทอง
	 -		การประกันภัยป้ายโฆษณา
	 -		การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ	“เมืองไทย	Golfer	Care”
	 -		การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
	 -		การประกันภัยความซื่อสัตย์

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
	 -		การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ
	 -		การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

The	Company’s	main	business	 is	 to	 insure	all	classes	of	 
Non-Life	insurance	which	can	be	classified	into	seven	categories	
as	follows:

1. Property Insurance
				-		Fire	Insurance
				-		Fire	Insurance	(Takaful)
				-		Residential	Fire	Insurance
				-		Residential	Fire	Insurance	(Takaful)
				-		Residential	“Saving”	Fire	Insurance
				-		Leasehold	Interest	Insurance
				-		Homeowner	“Taweeka”	Insurance	Plan
				-		Homeowner	“Baan	Muang	Thai”	Insurance	Plan
				-		Homeowner	“Central	All	for	Home”	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
				-		Industrial	All	Risks	Insurance	(Takaful)
				-		Terrorism	Insurance

2. Liability and Miscellaneous Insurance
				-		Public	Liability	Insurance
				-		Petrol	Station	Liability	Insurance
				-		Building	Inspectors	Professional	Indemnity	Insurance	
				-		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
				-		Fidelity	Guarantee	Insurance

3. Marine and Transportation Insurance
				-		Cargo	Insurance	(Sea	&	Air)
				-		Inland	Transit	Insurance
				-		Hull	Insurance
				-		Carrier’s	Liability	Insurance
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	 -		การประกันภัยตัวเรือ
	 -		การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

4. วิศวกรรม
	 -		การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง
	 -		การประกนัความเสีย่งภยัทกุชนดิของผูร้บัเหมาตดิตัง้เครือ่งจกัร
	 -		การประกันภัยเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง
	 -		การประกันภัยเครื่องจักร
	 -		การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
	 -	การประกันภัยหม้อกำาเนิดไอนำ้าและถังอัดความดัน	

5. อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ 
	 -		การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(รายเดี่ยว)	
	 -		การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(กลุ่ม)		
	 -		การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(กลุ่ม)	สำาหรับนักเรียน
	 -		การประกันภัยอุบัติเหตุสำาหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง	
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“PA	200”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Accident	Protect	Plus”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Happy	Senior	Fixed	Deposit”
	 -		แผนประกันภัยวัยซน	“PA	for	Kids”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“PA	สุดคุ้ม”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	จ่าย	1	คุ้มครอง	2”
	 -	แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	PA	Max”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	Smile	PA”
	 -	แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	PA	Plus”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“เมืองไทย	Your	PA”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“PA	ผู้เยาว์”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Central	Kids	PA”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Central	PA	MAX”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Central	Smile	PA”
	 -		แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ	“Central	Travel	Delight”
	 -		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”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“PA	อุ่นใจ”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“Safety	Care”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	“PA	Smart	Cash”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	กลุ่ม	“Happy	Family”
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	กลุ่ม	“คุ้มคุณ”
	 -		แผนประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล	กลุม่	สำาหรบับรษิทั	หา้งรา้น
	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	กลุ่ม	สำาหรับบริษัท	ห้างร้าน		(เครดิต)
	 -		การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง	รายเดี่ยว	และกลุ่ม
	 -		การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำาหรับธุรกิจนำาเที่ยวและ

มัคคุเทศก์	

4. Engineering Insurance
				-		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. Personal Accident and Health Insurance
				-		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	“Happy	Senior	Fixed	Deposit”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“PA	for	Kids”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“Great	Value	PA”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“Muang	Thai	Pay	1	Cover	2”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“Muang	Thai	PA	Max”	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	“Central	Kids	PA”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“Central	PA	Max”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“Central	Smile	PA”	Insurance	Plan
				-		Overseas	Travel	“Central	Travel	Delight”	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
				-		Personal	Accident	“Feel	Comfortable	PA”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“Safety	Care”	Insurance	Plan
				-		Personal	Accident	“PA	Smart	Cash”	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
				-		Group	Personal	Accident	 Insurance	Plan	 for	 the 

Companies	and	Shops	(Credit)
				-		Individual	and	Group	Travel	Accident	Insurance
				-		Travel	Accident	Insurance	for	the	Tourism	Business	and	

Tour	Guides
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	 -		แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง	Nok	Sure	
	 -		แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ	“เมืองไทย	Enjoy	Travel”
	 -		แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ	“ฮัจญ์-อุมเราะห์”
	 -		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”
	 -		แผนประกนัภยัสนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	“KBANK	

KLEAN	LOAN	PROTECTION”
	 -		แผนประกนัภยัสนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	“KBANK	

KLEAN	O/D	PROTECTION”
	 -		แผนประกันภัยสินเช่ือส่วนบุคคล	“Loan	for	Better	Life”	(KBANK)

6. ผลิตภัณฑ์พิเศษ 
	 -		การประกันภัยอัญมณีและทองคำา
	 -		การประกันภัยก่อการร้าย	(สำาหรับธุรกิจขนาดใหญ่)
	 -		การประกันภัยเครื่องบิน
	 -		การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
	 -		การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
	 -		การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ของบริษัท
	 -		การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ
	 -		การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
	 -		การประกันภัยของสะสมประเภทศิลปวัตถุและอัญมณี	

7.  ประกันภัยรถยนต์
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)	แบบ	Call	Activate
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	 (พ.ร.บ.)	 “Central	Motor	

Insure	(พ.ร.บ.)”
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	1
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	1	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	2	
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	2	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	2	พลัส
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	2	พลัส	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	3
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	3	(ตะกาฟุล)
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	3	“TP	3”	และ	“TP-Save”
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	3	“Central	Motor	

Insure	(ประเภท	3)”
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	 ประเภท	3	 “TP	3”	 และ	

“TP-Save”	(ตะกาฟุล)
	 -	การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	5	“เมืองไทย	5	พลัส”	
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ประเภท	5	“Central	Motor	

Insure	(ประเภท	5)”
	 -		การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบ	Call	Activate	ประเภท	

3	และ	5	“Car	Protect”	

				-		Travel	Accident	“NokSure”	Insurance	Plan
				-		Overseas	Travel	“Muang	Thai	Enjoy	Travel”	Insurance	Plan
				-		Overseas	Travel	“Hajj-Umrah”	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	LOAN	
	 	 PROTECTION”	Insurance	Plan
				-		SME	Loan	Protection	“KBANK	KLEAN	O/D	PROTECTION”	

Insurance	Plan
				-		Personal	Loan	“Loan	for	Better	Life”	(KBANK)	Insurance	Plan

6. Special Products
	 -		Jeweller’s	Block	Insurance
	 -		Terrorism	Insurance	(for	large	business)
	 -		Aviation	Insurance
	 -		Trade	Credit	Insurance
	 -		Products	Liability	Insurance
	 -		Directors’	and	Officers’	Liability	Insurance
	 -		Professional	Indemnity	Insurance
	 -		Accountants	Professional	Indemnity	Insurance
	 -		Private	Collections	of	Fine	Arts	and	Jewellery	Insurance

7. Motor Insurance
	 -		Compulsory	Motor	Insurance
	 -		Compulsory	Motor	Insurance	(Call	Activate	Type)
	 -		Compulsory	Motor	Insurance	“Central	Motor	Insure	(CTP)”
	 -		Compulsory	Motor	Insurance	(Takaful)
	 -		Voluntary	Motor	Insurance	Type	1
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	1	(Takaful)
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	2
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	2	(Takaful)
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	2	Plus
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	2	Plus	(Takaful)
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	3
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	3	(Takaful)
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	3	“TP	3”	and	“TP-Save”
				-		Voluntary	Motor	Insurance	Type	3	“Central	Motor	Insure	

(Type	3)”
	 -		Voluntary	Motor	Insurance	Type	3	“TP	3”	and	“TP-Save”	

(Takaful)
	 -		Voluntary	Motor	Insurance	Type	5	“Muang	Thai	5	Plus”
	 -		Voluntary	Motor	Insurance	Type	5	“Central	Motor	Insure	

(Type	5)”
	 -		Voluntary	Motor	Insurance	(Call	Activate	Type)	Type	3	&	

5	“Car	Protect”
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Shareholding
Structure and Management

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างเงินทุน
1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
	 -		 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	590	ล้านบาท	เรียกชำาระแล้ว	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	10	มีนาคม	2554

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษิทัฯ	อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจำาปีของบรษิทัฯ	โดยจะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	นอกจากนี้	
คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมาย
กำาหนด	แต่การจ่ายเงนิปันผลจะต้องขึน้อยูกั่บผลกำาไร	แผนการลงทุน	กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	และข้อพจิารณาทางธรุกจิทีส่ำาคญัท่ีเกีย่วข้อง

การจัดการ
1. โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย
	 คณะกรรมการบริษัท		ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	 นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา	 ประธานกรรมการ	
	 2.	 นายยุตติ		ลำ่าซำา	 รองประธานกรรมการ
	 3.	 นายภูมิชาย		ลำ่าซำา1	 รองประธานกรรมการ	
	 4.	 นางกฤตยา		ลำ่าซำา	 กรรมการ
	 5.	 นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา2	 กรรมการ	
	 6.	 นางสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา	 กรรมการ
	 7.	 นายสาระ		ลำ่าซำา	 กรรมการ	
	 8.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ	 กรรมการอิสระ

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด 11,799,999 20.000
2 AGEAS	Insurance	International	N.V. 7,200,113 12.204
3 บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน) 3,197,937 5.420
4 บริษัท	เมืองไทยโฮลดิ้ง	จำากัด 3,067,851 5.200
5 นายไพโรจน์		ลำ่าซำา 1,689,010 2.863
6 นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา 1,523,708 2.582
7 บริษัท	ภัทรสัมพันธ์	จำากัด 1,376,680 2.333
8 BNP	Paribas	Securities	Services	Singapore	Branch 1,139,400 1.931
9 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จำากัด 1,113,292 1.887
10 บริษัท	สมิทธิธาดา	จำากัด 1,070,508 1.814
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Capital Structure
1.  Securities of the Company
	 -	 The	Company	has	the	registered	and	paid	up	capital	of	Baht	590	Million,	classified	as	59,000,000	ordinary	shares	

of	Baht	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.

2.  Shareholders
	 Top	ten	major	shareholders	as	at	10	March	2011	

3. Dividend Policy of the Company
The	Board	of	Directors	may	consider	to	pay	the	annual	dividend	of	the	Company	which	must	be	approved	from	the	Shareholders’	
Meeting	of	the	Company.		Apart	from	that,	the	Board	of	Directors	may	consider	to	pay	the	interim	dividend	occasionally	
and	to	report	to	the	Shareholders’	Meeting	for	acknowledgement	as	stipulated	by	law	but	the	dividend	payment	will	depend	
on	the	profit,	investment	plan,	related	laws	and	the	related	important	business	considerations.

Management Structure
1.  Management Structure
	 The	structure	of	the	Directors	consists	of	the	Board	of	Directors	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	 President
	 5.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam2	 President
	 6.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Director
	 7.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Director
	 8.	 Mr.	Olan		Viravan	 Independent	Director
	 9.	 Mr.	Poonpipat		Aungurigul3	 Independent	Director
	 10.	 Mr.	Banyong		Pongpanich	 Independent	Director
	 11.	 Mr.	Pakorn		Partanapat			 Director
	 12.	 Mr.	Isara		Wongrung	 Director
	 13.	 Mr.	Gary		Lee		Crist											 Director

No. Name of Shareholder No. of Shares % of Total No. of Shares

1 Muang	Thai	Group	Holding	Co.,	Ltd. 11,799,999 20.000
2 AGEAS	INSURANCE	INTERNATIONAL	N.V. 7,200,113 12.204
3 Loxley	Plc. 3,197,937 5.420
4 Muang	Thai	Holding	Co.,	Ltd. 3,067,851 5.200
5 Mr.	Pairote		Lamsam 1,689,010 2.863
6 Mr.	Photipong		Lamsam 1,523,708 2.582
7 Phatra	Sampant	Co.,	Ltd. 1,376,680 2.333
8 BNP	Paribas	Securities	Service	Singapore	Branch 1,139,400 1.931
9 Krung	Thai	Panich	Insurance	Co.,	Ltd.	 1,113,292 1.887
10 Smithithada	Co.,	Ltd. 1,070,508 1.814
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	 9.	 นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล3	 กรรมการอิสระ	
	 10.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช	 กรรมการอิสระ
	 11.	 นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์	 กรรมการ	
	 12.	 นายอิสระ		วงศ์รุ่ง	 กรรมการ
	 13.	 นายแกรี่	ลี	คริสท์	 กรรมการ	
	 14.	 นายเจน	อรัน	เวส	 กรรมการ
	 15.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 กรรมการอิสระ	
	 16.	 นายวัชระ		พรรณเชษฐ์			 กรรมการอิสระ
	 17.	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม4	 กรรมการอิสระ

 1	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2553
 2	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายภูมิชาย		ลำ่าซำา	และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2553
 3	หมดวาระจากการเป็นกรรมการอิสระ	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553

 4	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	 และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ	 ยกเว้น	 นายโอฬาร	 วีรวรรณ	 นายบรรยง	 พงษ์พานิช 
นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์	นายอิสระ		วงศ์รุ่ง	นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	นายวัชระ		พรรณเชษฐ์	และนายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	ไม่มี
อำานาจลงลายมือชื่อ	และยกเว้น	นายแกรี่		ลี		คริสท์	และนายเจน		อรัน		เวส	ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 1.	กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
	 2.	ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อรักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือกรมธรรม์	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
	 3.	ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร	ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับผู้บริหาร	
	 4.	กำากับดูแลการลงทุน	การขยายกิจการ	การจัดหา	ขาย	หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ
	 5.	ร่วมประชุมคณะกรรมการ	 แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง	 รวมท้ังคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทฯ	โดยผู้ถือหุ้น
	 6.	เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	
	 7.	เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย		
	 8.	มีอำานาจกระทำาการใดๆ	ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	และบทบัญญัติของกฎหมาย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย	
	 2.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจำา	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ

ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	 ท้ังนี้	
ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

	 3.	ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา	คูส่มรส	พีน้่อง 
และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

	 4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาต
ต่อสำานักงาน
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	 14.	 Mr.	Jan		Arend		Wes	 Director
	 15.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Independent	Director
	 16.	 Mr.	Vachara		Phanchet	 Independent	Director
	 17.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um4	 Independent	Director

 1	Resigned	from	the	Director	on	February	19,	2010
 2	Had	been	appointed	as	the	Director	to	replace	Mr.	Poomchai		Lamsam	and	as	the	President	on	March	1,	2010
 3	Retired	from	the	Independent	Director	on	April	29,	2010

 4	Had	been	appointed	as	the	Independent	Director	to	replace	Mr.	Poonpipat		Aungurigul	on	April	29,	2010

Authorized signers to bind the Company
Any	two	directors	jointly	sign	and	affix	the	Company’s	seal	except	Mr.	Olan		Viravan,	Mr.	Banyong		Pongpanich,	Mr.	Pakorn		
Partanapat,	Mr.	Isara		Wongrung,	Mr.	Chusak		Direkwattanachai,	Mr.	Vachara		Phanchet	and	Mr.	Asoke		Wongcha-um	are	
not	authorized	to	sign	and	except	Mr.	Gary		Lee		Crist	and	Mr.	Jan		Arend		Wes	who	cannot	jointly	sign.

Scope of Authorities and Responsibilities of the Board of Directors
	 1.	To	determine	the	policies	and	the	directions	of	the	Company’s	operations	in	compliance	with	the	laws,	the	objectives	

and	the	Articles	of	Association	and	the	resolutions	from	the	Shareholders’	Meeting;
	 2.	To	control	and	monitor	the	management	to	proceed	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),	and	to	screen	and	propose	

qualified	person(s)	to	be	considered	and	appointed	as	the	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.

Qualification of the Independent Directors
	 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	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	the	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	
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	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่ทำากระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม	 คำ้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำานองเดียวกัน	 ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ	 หรือ 
คูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องชำาระต่ออกีฝ่ายหนึง่	ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ	หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาท
ขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า	ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัโดยอนโุลม	 แต่ในการพจิารณาภาระหนี	้
ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ		
บริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	

	 6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้ 
รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปี	จากบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ
ของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	

	 7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพคล่องอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แข่งขันที่นัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ1	 ประธาน
	 2.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย2	 ประธาน
	 3.	 นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล3	 กรรมการ	เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	
	 4.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช	 กรรมการ	เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน
	 5.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม4	 กรรมการ	เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน

	 โดยมี	นายไพรวัลย์		ทับแป้น	ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน	ทำาหน้าที่เลขานุการ

 1	ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2553
 2	เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	แทนนายโอฬาร		วีรวรรณ	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2553
 3	หมดวาระจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553
 4	เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แทนนายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	
โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

	 3.	สอบทานให้บรษิทัฯ	ปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 4.	พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	พจิารณาเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์	
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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	notification	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,	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.

Audit Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list
	 1.	 Mr.	Olan		Viravan1		 Chairman
	 2.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai2	 Chairman
	 3.	 Mr.	Poonpipat		Aungurigul3	 Member	who	is	the	knowledgeable	person	in	reviewing	the	Financial	Statements
	 4.	 Mr.	Banyong		Pongpanich	 Member	who	is	the	knowledgeable	person	in	reviewing	the	Financial	Statements
	 5.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um4	 Member	who	is	the	knowledgeable	person	in	reviewing	the	Financial	Statements

By	having	Mr.	Priwan		Thuppan,	First	Vice	President,	Internal	Audit	Office,	as	the	Secretary.

 1	Resigned	from	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	the	member	of	the	Audit	Committee	on	February	8,	2010

 2	Became	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	the	member	of	the	Audit	Committee	to	replace	Mr.	Olan		Viravan	on	February	24,	2010

 3	Retired	from	the	Independent	Director	and	the	member	of	the	Audit	Committee	on	April	29,	2010

 4	Became	the	Independent	Director	and	the	member	of	the	Audit	Committee	to	replace	Mr.	Poonpipat		Aungurigul	on	April	29,	2010
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	 6.	จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 6.1	 	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ																		
	 6.2	 	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	
	 6.3	 	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 6.4	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 6.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 6.6	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 6.7	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ	(Charter)	
	 6.8	 รายการอืน่ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ	รับผิดชอบ	

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
	 7.	รายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง
	 8.	ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ	 อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทฯ	 ตาม 

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
	 9.	รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นในทุกเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ที่น่าพอใจ
	 10.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	 นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล1	 ประธาน	
	 2.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช2	 ประธาน
	 3.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ	 กรรมการ	
	 4.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย3	 กรรมการ

โดยมี	นางจิตกานต์		จันทรวิโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานทรัพยากรบุคคล	ทำาหน้าที่เลขานุการ	

 1	หมดวาระจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553
 2	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนแทนนายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2553
 3	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2553

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 1.	กำาหนดนโยบาย	หลกัเกณฑ์	และวธีิการในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัฯ		พจิารณา

อนุมัติ	
	 2.	คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งต่างๆ	ดังต่อไปนี้	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
	 2.1	 กรรมการของบรษิทัฯ
	 2.2		กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	ที่ได้รบัมอบหมายอำานาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิทัฯ
	 2.3	 ผูบ้ริหารระดบัสงู
	 3.	กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	รวมถึงจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสงู	โดยต้องมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน	โปร่งใส	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการพจิารณา	และส่งนโยบายดงักล่าวให้หน่วยงาน	
กำากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม

	 4.		กำาหนดแนวทางการประเมนิผลงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	เพือ่พจิารณาปรบัผลตอบแทนประจำาปี	โดยจะต้องคำานงึ
ถงึหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	และความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึให้ความสำาคญักบัการเพิม่มลูค่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

	 5.		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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Scope of Authorities and Responsibilities of the Audit Committee
	 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,	and	to	determine	the	independence	of	the	internal	audit	unit,	as	well	as	the	approval	for	the	appointment,	
transfer	and	dismissal	the	Head	of	Internal	Audit	unit	or	any	other	units	which	are	responsible	for	the	Internal	Audit;

	 3.	To	review	the	Company’s	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	and	the	related	
laws	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	related	party	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.		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:

	 6.1	 Opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	creditability	of	the	Company’s	financial	report;
	 6.2	 Opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	system;
	 6.3	 Opinion	on	the	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	or	the	related	laws	

to	the	Company’s	business;
	 6.4	 Opinion	on	the	suitability	of	the	auditor;
	 6.5	 Opinion	on	the	transactions	which	may	lead	to	the	conflict	of	interests;
	 6.6	 No.	of	the	Audit	Committee	meeting,	and	the	attendance	of	each	audit	committee	member;
	 6.7	 Opinion	or	overall	observation	received	by	the	Audit	Committee	from	their	execution	per	the	charter;	and
	 6.8	 Any	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	operations	of	the	Audit	Committee	to	the	Board	of	Directors	for	acknowledgement	at	least	twice	a	year;
	 8.	To	review	any	investment	or	transaction	which	may	be	detrimental	to	the	Company’s	financial	condition	and	stability	

per	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	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors	with	the	approval	from	the	Audit	Committee.

Nomination and Remuneration Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	as	per	the	following	list
	 1.	 Mr.	Poonpipat		Aungurigul1	 	 	 Chairman
	 2.	 Mr.	Bangyong		Pongpanich2 	 	 Chairman
	 3.	 Mr.	Olan		Viravan	 	 	 Member
	 4.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai3	 	 Member

By	having	Mrs.	Jittakarn		Chandraviroj,	Senior	Executive	Vice	President,	Human	Resource	Group,	as	the	Secretary.

 1	Retired	from	the	Independent	Director	and	the	member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	April	29,	2010
 2	Had	been	appointed	as		the	Chairman	of	the	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	to	replace	Mr.	Poonpipat		Aungurigul	

on	February	24,	2010

 3	Had	been	appointed	as	the	member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	February	24,	2010

Scope of Authorities and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
	 1.	To	determine	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	policies,	criteria,	and	method	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:
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คณะอำานวยการบริหาร
ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	 นางสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา	 ประธาน	
	 2.	 นางกฤตยา		ลำ่าซำา	 กรรมการ	 	
	 3.	 นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา1		 กรรมการ	
	 4.	 นายสาระ		ลำ่าซำา	 กรรมการ	 	
	 5.	 นายแกรี่	ลี	คริสท์	 กรรมการ	 	
	 6.	 นายริชาร์ด		เฟร์เร่	 กรรมการ	 	
	 7.	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 กรรมการ	
	 8.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการและเลขานุการ

 1	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอำานวยการบริหาร	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2553

บทบาทและหน้าที่ของคณะอำานวยการบริหาร
	 1.	ประสานงานร่วมกับคณะผู้บริหารในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจประจำาวันของบริษัทฯ	และการปฏิบัติของคณะ

ผู้บริหารตามแผนงานและงบประมาณ
	 2.	พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตาม

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาเห็นสมควร
	 3.	พิจารณาให้การอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการดำาเนินธุรกิจตามปกติที่มีการนำาเสนอโดยผู้บริหาร
	 4.	พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ที่อยู่เหนือจากประเด็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติและ/หรือนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามแผน

ธุรกิจและงบประมาณ	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน	ผลประกอบการ	หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

คณะกรรมการลงทุน
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.		นางกฤตยา		ลำ่าซำา	 ประธาน	
	 2.		นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา1	 กรรมการ
	 3.		นางสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา	 กรรมการ	
	 4.		นายเจฟฟรีย์		ทาน	 กรรมการ
	 5.		นางปุณฑริกา		ใบเงิน		 กรรมการ

โดยมี	นายวุฒิศักดิ์		อุดมพรผดุง	ผู้อำานวยการฝ่ายลงทุน	ทำาหน้าที่เลขานุการ	

 1	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการลงทุน	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2553

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
	 1.	วางกลยทุธ์และยทุธวธิกีารลงทนุทัง้หมดทีส่อดคล้องกบักฎหมายหรอืกฎระเบยีบใดๆ	ทีส่ามารถนำามาปรบัใช้ได้	และสอดคล้อง

กบัแนวทางการบรหิารการลงทนุที่ได้รบัอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามทีเ่สนอโดยคณะกรรมการบรหิารจดัการความเส่ียง	
	 2.	เสนอนโยบายและยุทธวิธีทางการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ปีละหนึ่งครั้ง	 และทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็นรายไตรมาส	

ตามข้อเสนอโดยผู้บริหารฝ่ายลงทุนและคำาแนะนำาของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	 3.	ติดตามการปฏบิติัตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัการลงทนุตามประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจ

ประกนัภยั	(คปภ.)	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	และตัดสินใจใช้มาตรการที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางด้านการลงทุน	
ถ้าพบว่ามกีารละเมดิเกดิขึน้	ในกรณทีีพ่บว่าไม่สามารถจะแก้ไขผลจากการละเมดินัน้ได้		ให้ประสานงานกบันายทะเบยีนประกนัภัย	
เพื่อหารือถึงแนวทางในการพิจารณาจัดการกับสถานการณ์นั้น

	 4.	ตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางบรหิารการลงทนุ	(Investment	Management	Guidelines)	และตดัสนิใจใช้มาตรการทีเ่หมาะสม
โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น	หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมิดได้	ให้พิจารณา
ดำาเนินการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสำาคัญ

	 5.	ดำาเนินการจัดการ	ประสานงานกับ	สถาบันทางการเงิน	ผู้จัดการกองทุนภายนอก	ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า	และ	
ธนาคารของบริษัทฯ	ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว	

	 6.	ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง	 เกี่ยวกับการทบทวนแนวการบริหารการลงทุนก่อน
ที่จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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	 2.1	 the	Directors,
	 2.2	 the	members	of	various	committees	with	the	authorities	and	responsibilities	directly	assigned	by	the	Board	of	Directors,	and
	 2.3	 the	Executive	Officers;
	 3.	To	determine	the	policies	for	remuneration	payment	and	other	benefits,	including	the	amount	of	remuneration	and	

other	benefits	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	authorities,	responsibilities	
and	related	risks,	and	value	the	long-term	incremental	value	of	the	Shareholders’	Equity	to	support	the	assessment	too;

		 5.	To	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors.	 	 	

Executive Committee
Per	the	following	list	
	 1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman
	 2.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 Member
	 3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam1	 Member
	 4.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Member
	 5.	 Mr.	Gary		Lee		Crist		 Member

	 6.	 Mr.	Richard		Ferré	 Member
	 7.	 Ms.	Chupun		Gowanit	 Member
	 8.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	&	Secretary

 1Appointed	as	the	Member	of	the	Executive	Committee	on	March	1,	2010

Scope of Authorities and Responsibilities of the Executive Committee
	 1.	To	coordinate	with	the	Management	on	all	aspects	of	the	day-to-day	operations	of	the	Company	and	on	the 

implementation	per	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	them	

by	the	Management;
	 4.	To	consider	all	other	issues	not	in	the	ordinary	course	of	business	and/or	beyond	the	scope	of	the	approved	business	

plan	and	budget	which	will	significantly	affect	the	financial	condition,	performance,	or	reputation	of	the	Company.

Investment Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list
	 1.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 Chairman
	 2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam1	 Member
	 3.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Member
	 4.	 Mr.		Jeffrey		Tan	 Member
	 5.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member

By	having	Mr.	Wuttisak		Udompornpadung,	First	Vice	President,	Investment	Department,	as	the	Secretary.

 1Appointed	as	the	Member	of	the	Investment	Committee	on	March	1,	2010

Scope of Authorities and Responsibilities of the Investment Committee
	 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;
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	 7.	ตรวจสอบให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายใน	และระบบในการบ่งชี้	ประเมิน	ติดตาม	และควบคุมความเสี่ยงจาก
การลงทุนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	เพื่อดำาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้การอนุมัติ	

	 8.	ตรวจสอบว่ามีระบบสารสนเทศสำาหรับฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ม่ันใจว่ามีรายงานท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่าง 
ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน	

	 9.	ตรวจสอบว่ามีการกำาหนดอำานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
	 10.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดซึ่งอาจจะได้รับมอบหมายโดยคณะอำานวยการบริหารเป็นครั้งคราว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	 นางสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา	 ประธาน	
	 2.	 นางกฤตยา		ลำ่าซำา	 กรรมการ	
	 3.	 นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา1	 กรรมการ	
	 4.	 นายแกรี่	ลี	คริสท์	 กรรมการ
	 5.			นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ	
	 6.			นายคิม	ชี	ยิป	 กรรมการ
	 7.			นายเจฟฟรีย์		ทาน	 กรรมการ	
	 8.			นายสุธี		โมกขะเวส	 กรรมการ
	 9.	 นายฮานส์	เจ	เจ	เดอ	คายเปอร์	 กรรมการ

โดยมี	นางนิธิพร		ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	ทำาหน้าที่เลขานุการ

 1	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2553

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 1.	ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)
	 2.	ทบทวนและแนะนำาเกีย่วกบักลยทุธ์การบรหิารจดัการความเสีย่ง	นโยบายและความเสีย่งทีท่นได้	(Risk	Tolerance)	เพือ่ให้คณะ

กรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ
	 3.	กำาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	ซึ่งต้องครอบคลุม

ถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่สำาคัญ	เช่น	ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	
ความเสีย่งจากตลาด	ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร	ความเสีย่งจากการลงทุน	และความเสีย่งท่ีมผีลกระทบต่อชือ่เสียงของกจิการ

	 4.	ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	 เพื่อการบ่งช้ี	 การประเมิน	 การติดตาม	 และการ
ควบคุมความเสี่ยง	และให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่เห็นว่าจำาเป็น	

	 5.	ตรวจสอบว่ามีความเพียงพอของสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน	ทรัพยากร	ระบบ	และเอกสารเพื่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

	 6.	ทบทวนรายงานเก่ียวกับความเสี่ยงและองค์ประกอบของความเส่ียงประเภทต่างๆ	 เป็นระยะๆ	 ความเพียงพอของเงินทุน 
ส่วนผสมของสินทรัพย์เสี่ยง	และกิจกรรมของการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 7.	ดูแลให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นระยะๆ	เกี่ยวกับสถานะการดำารงเงินกองทุนของบริษัทฯ	ในปัจจุบันและที่คาด
ว่าจะเป็นในอนาคต

	 8.	ตรวจสอบว่ามีการกำาหนดอำานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
	 9.	 ตรวจสอบว่าข้ันตอนการกำากับดูแลความเสี่ยงเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการกำากับดูแลกิจการท่ีใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย	

และให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้
	 10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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	 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	on	the	compliance	to	the	regulations	concerning	the	investment	per	the	notification	of	the	Office	of	
Insurance	Commission	(OIC)	and	the	related	units	and	to	decide	to	use	the	appropriate	measure(s)	by	the	top 
investment	officer	if	discover	any	violation.		In	case	that	cannot	rectify	the	result	of	such	violation,	to	coordinate	with	
the	Insurance	Commissioner	to	discuss	the	guideline	to	handle	such	situation;

	 4.	To	follow	up	on	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	rectify	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	on	
the	Investment	Management	Guidelines	before	present	to	the	Board	of	Directors;

	 7.	To	audit	that	there	are	sufficient	and	effective	process	of	operations,	internal	control	and	the	system	for	identifying,	
measuring,	monitoring	and	controlling	risks	from	investment	in	order	to	proceed	per	policies	and	standard	approved	
by	the	Board	of	Directors;

	 8.	To	audit	for	the	effective	I.T.	system	for	the	management	to	ensure	that	there	are	reports	which	provide	useful	
information,	accurate	in	the	proper	timing	concerning	investment	activities	and	have	the	reporting	process	with	the	
contents	covered	every	aspect;

	 9.	To	audit	that	there	are	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.

Risk  Management Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list
	 1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman	 2.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 Member
	 3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam1	 Member	 4.	 Mr.	Gary		Lee		Crist	 Member
	 5.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	 6.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Member
	 7.	 Mr.	Jeffrey	Tan	 Member	 8.	 Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 	Member
	 9.	 Mr.	Hans	J.J.	De	Cuyper	 Member

By	having	Mrs.	Nidhipon		Tritiptawin,	First	Vice	President,	Risk	Management	Department,	as	the	Secretary.

 1Appointed	as	the	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	March	1,	2010

Scope of Authorities and Responsibilities of the Risk Management Committee
	 1.	To	assist	the	Board	of	Directors	to	determine	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	determine	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	overall	Risk	Management	Policies	which	

must	cover	various	major	risks	such	as	insurance	risk,	credit	risk,	liquidity	risk,	market	risk,	operational	risk,	investment	
risk	and	reputation	risk;

	 4.	To	review	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;
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มกราคม-ธันวาคม 2553)

1	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2553
2	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	และกรรมการคณะต่างๆ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2553
3	ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2553
4	หมดวาระจากการเป็นกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553
5	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2553		
6	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
นายธนากร		ปุรณะพรรณ์	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย	(กลุ่มงานสถาบัน)
นางจิตกานต์		จันทรวิโรจน์	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานทรัพยากรบุคคล	
นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงานบัญชีและการเงิน	
นางชะตาบุญ		คูเปี่ยมสิน	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานเลขาธิการองค์กร
นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย
	 	 (กลุ่มงานช่องทางการจำาหน่ายอื่นๆ)
นายริชาร์ด		เฟร์เร่	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์	
นายนิพนธ์		นิรมานสกุล	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานประกันภัยทั่วไป	
นางสาวทิพวรรณ		ภาคพิเศษ	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานการขายและช่องทางการจำาหน่าย
	 	 (กลุ่มงานบริการลูกค้าและสนับสนุนงานขาย)

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะอำานวย
การบริหาร

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ

ความเสี่ยง

นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา 5/5 - - - - -

นายยุตติ		ลำ่าซำา 5/5 - - - - -
นายภูมิชาย		ลำ่าซำา1 - - - - - -
นางกฤตยา		ลำ่าซำา 4/5 - - 10/11 2/2 2/4
นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา2 4/4 - - 8/9 1/1 1/3
นางสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา 4/5 - - 11/11 2/2 4/4
นายสาระ		ลำ่าซำา 2/5 - - 5/11 - -
นายโอฬาร		วีรวรรณ3 1/5 - 2/3 - - -
นายพูลพิพัฒน์		อังยุรีกุล4 1/2 1/1 2/2 - - -
นายบรรยง		พงษ์พานิช 2/5 3/4 3/3 - - -
นายปกรณ์		พรรธนะแพทย์ 0/5 - - - - -
นายอิสระ		วงศ์รุ่ง 5/5 - - - - -
นายแกรี่		ลี		คริสท์ 3/5 - - 8/11 - 3/4
นายเจน	อรัน	เวส 5/5 - - - - -
นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย5 5/5 3/3 1/1 - - -
นายวัชระ		พรรณเชษฐ์ 2/5 - - - - -
นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม6 3/3 3/3 - - - -
นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 - - - 11/11 2/2 4/4
นายริชาร์ด		เฟร์เร่	 - - - 7/11 - -
นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 - - - 9/11 - -
นายเจฟฟรีย์		ทาน																						 - - - - 2/2 3/4
นายสุธี		โมกขะเวส - - - - - 3/4
นายคิม		ชี		ยิป - - - - - 3/4
นายฮานส์		เจ	เจ		เดอ	คายเปอร์	 - - - - - 4/4
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	 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	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors.
     
Summary of the Meeting Participation in each Committee and the Remuneration (June-December 2010)

1 Resigned	from	the	Director	on	February	19,	2010
2 Had	been	appointed	as	the	Director,	the	President	and	the	member	of	various	committees	on	March	1,	2010
3 Resigned		from	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	the	member	of	the	Audit	Committee	on	February	8,	2010
4 Retired	from	the	Independent	Director,	the	member	of	the	Audit	Committee	and	the	member	of	the	Nomination	and	Remuneration	
Committee	on	April	29,	2010

5 Had	been	appointed	as	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	the	member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	
February	24,	2010

6 Had	been	appointed	as	the	Independent	Director	and	the	member	of	the	Audit	Committee	to	replace	Mr.	Poonpipat		Aungurigul	on	

April	29,	2010

List of the Executive Officers
Mr.	Tanakorn		Buranaphan	 Senior	Executive	Vice	President,	Sales	and	Distribution	Group	(Institution	Sales)
Mrs.	Jittakarn		Chandraviroj		 Senior	Executive	Vice	President,	HR	Group
Mrs.	Puntrika		Baingern	 Senior	Executive	Vice	President,	Accounting	&	Finance	Group

List the Directors
Board of 
Directors

Audit
Committee

Nomination 
and

Remuneration 
Committee

Executive
Committee

Investment
Committee

Risk
Management
Committee

Mr.	Photipong		Lamsam 5/5 - - - - -

Mr.	Yutti		Lamsam 5/5 - - - - -
Mr.	Poomchai		Lamsam1 - - - - - -
Mrs.	Kritaya		Lamsam 4/5 - - 10/11 2/2 2/4
Mrs.	Nualphan		Lamsam2 4/4 - - 8/9 1/1 1/3
Mrs.	Sujitpan		Lamsam - - 11/11 2/2 4/4
Mr.	Sara		Lamsam 2/5 - - 5/11 - -
Mr.	Olan		Viravan3 - 2/3 - - -
Mr.	Poonpipat		Aungurigul4 1/2 1/1 2/2 - - -
Mr.	Banyong		Pongpanich 2/5 3/4 3/3 - - -
Mr.	Pakorn		Partanapat 0/5 - - - - -
Mr.	Isara		Wongrung 5/5 - - - - -
Mr.	Gary		Lee		Crist 3/5 - - 8/11 - 3/4
Mr.	Jan		Arend		Wes - - - - -
Mr.	Chusak		Direkwattanachai5 5/5 3/3 1/1 - - -
Mr.	Vachara		Phanchet 2/5 - - - - -
Mr.	Asoke		Wongcha-um6 3/3 3/3 - - - -
Mrs.	Puntrika		Baingern - - - 11/11 2/2 4/4
Mr.	Richard		Ferré - - - 7/11 - -

Ms.	Chupan		Gowanit - - - 9/11 - -
Mr.	Jeffery		Tan																						 - - - - 2/2 3/4
Mr.	Suthee		Mokkhavesa - - - - 3/4
Mr.	Kim		Chee		Yip - - - - - 3/4
Mr.	Hans		J.J.		De	Cuyper					 - - - - - 4/4
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นายวาสิต		ลำ่าซำา	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ	
นายธโนดม		โลกาพัฒนา	 รองกรรมการผู้จัดการ	ที่ปรึกษาและผู้ชำานาญการทางเทคนิค
นายวิชัย		ชัยกิตติ				 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานสินไหมประกันภัยทั่วไป	
นายสุเทพ		สุวิพร*	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายศักดา		พิชรานันท์*	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หมายเหตุ*	ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	59	ให้กรรมการ	ผู้จัดการ	ผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร	และผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ	 จัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทน้ัน 
ทางบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	โดยนับตำาแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงไปอีก	4	ท่าน	และท่านที่	4	อยู่ตำาแหน่งใด	ให้รายงาน 
ในตำาแหน่งนั้นทั้งหมด	 บริษัทฯ	 จึงนับถึงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	 ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 บริษัทฯ 

จึงไม่นิยามเป็นผู้บริหารตามมาตรา	59	และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเข้าในส่วนของผลตอบแทนผู้บริหารด้วย

เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้ง	นางชะตาบุญ		คูเปี่ยมสิน	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานเลขาธิการองค์กร	เป็นเลขานุการบริษัทฯ

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
	 1.	จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 1.1	ทะเบยีนกรรมการ
	 1.2	หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงานการประชมุคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ
	 1.3	หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	และรายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น
	 2.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
	 3.	ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำาหนด

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
วิธีการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร
การแต่งตัง้กรรมการบริษทัฯ	จะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะให้คำาเสนอแนะ	
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ลงคะแนนเลอืกตัง้ให้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษิทัฯ	
โดยข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนี้
	 1.		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	1.	เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะ 
พึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

สำาหรบัตำาแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าทีพ่จิารณาคดัเลือกและกลัน่กรอง	
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่ง	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 3 82



Mrs.	Chatabune		Kupiumsin	 Executive	Vice	President,	Corporate	Secretariat	Group
Ms.	Chupun		Gowanit							 Executive	Vice	President,	Sales	and	Distribution	Group	(Multi	Channels)

Mr.	Richard		Ferré	 Executive	Vice	President,	Motor	Group
Mr.	Niphon		Niramansakul		 Executive	Vice	President,	Non-Motor	Underwriting	Group
Ms.	Tippawan		Pakpises		 Executive	Vice	President,	Sales	and	Distribution	Group	(Customer	Service	and	Sales	Support)
Mr.	Wasit		Lamsam		 Executive	Vice	President,	Corporate	Strategy	&	Business	Development	Group
Mr.	Thanodom		Lokaphadhana	 Executive	Vice	President,	Advisor	and	Technical	Specialist
Mr.	Vichai		Chaikitti		 Executive	Vice	President,	Non-Motor	Claims	Group
Mr.	Suthep		Suviporn*			 First	Senior	Vice	President,	IT	Group
Mr.	Sakda		Picharanun*		 First	Senior	Vice	President,	IT	Group

Remark*	Per	the	Securities	&	Exchange	Act	B.E.	2535	(A.D.	1992),	Section	59	requires	the	Director,	the	Executive,	the	person	who	
holds	management	position	and	Auditor	of	the	company	to	prepare	and	disclose	the	report	on	securities	holding	of	themselves,	their	
spouse	and	minor	children	who	hold	the	securities	in	that	company.		The	Company	has	complied	with	such	Act	by	counting	the	position	
from	the	President	downward	for	another	four	persons	and	the	fourth	person	fall	within	which	position	to	report	all	in	that	position.		The	
Company	has	counted	till	the	position	of	the	Executive	Vice	President	which	the	above	persons	take	the	position	of	the	First	Senior	
Vice	President;	therefore,	the	Company	does	not	define	as	the	Executive	per	Section	59	and	does	not	include	the	remuneration	of	such	

persons	as	part	of	the	remuneration	for	the	Executives	too.

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

Scope of Authorities and Responsibilities of the Company’s Secretary
	 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’	meeting,	and	the	Company’s 

annual	reports,																																															
	 1.3	 Notices	of	the	Shareholders’	meeting,	and	Minutes	of	the	Shareholders’	meeting;
	 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	as	prescribed	by	the	Capital	Market	Commission.

2. Nomination of Directors and Executive Officers
Method to Select the Directors and the Executive Officers
The	appointment	of	the	Directors	must	obtain	the	approval	from	the	Shareholders’	Meeting	where	the	Nomination	and	
Remuneration	Committee	will	provide	recommendations	for	the	Board	of	Directors	to	select	the	qualified	person(s)	per	
the	Public	Limited	Companies	Act	and	the	Securities	and	Exchange	Act	and	to	propose	to	the	Shareholders’	Meeting	to	
be	voted	as	the	Director(s).		The	Articles	of	Association	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	Nomination	and	Remuneration	Committee	will	select	and	screen	
the	qualified	person(s)	for	such	position(s)	to	be	proposed	to	the	Board	of	Directors.
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การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินกิจการภายใต ้
หลกัการกำากบัดูแลกจิการท่ีด	ีโดยคำานงึถงึสทิธิประโยชน์ของบรษิทัฯ	
ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคมส่วนรวม

ดังนั้น	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้ให้มีการจัดทำานโยบายการ
กำากับดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	ครั้งที่	5/2553	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2553	ได้มีมติ
ให้ความเห็นชอบให้ใช้เป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจของกรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน	ซึ่งแบ่งออกเป็น	
5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ	ให้ความสำาคัญและเคารพต่อสทิธิพืน้ฐานต่างๆ	ของผูถ้อืหุ้น	
โดยให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	และเป็น
ไปตามกฎหมายกำาหนด	ดังนี้
	 •	 ในปี	2553	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที	่2/2553	เมือ่วนัที	่29	เมษายน	2553	ณ	ห้องเจรญิกรงุ	
หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต	ซึ่งตั้งอยู่เลขที่	250	ถนน
รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร

	 •	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูล
และเอกสารการประชุมไว ้ ในเ ว็บไซต ์ของบริษัทฯ 
www.muangthaiinsurance.com	 เมื่อวันที่	26	 มีนาคม	
2553	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	30	วัน	
และก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ	
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้า

	 •	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	พร้อมระบุวัน	 เวลา	
สถานที่	 ข้ันตอน	 และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	 ตลอดจน
ข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างครบถ้วนเพยีงพอ	พร้อม
ความเหน็ของคณะกรรมการในทกุวาระให้ผูถื้อหุน้ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า	7	วัน	ก่อนวันประชุม

	 •	 บริษัทฯ	ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์	วิธีการ	และขั้นตอนต่างๆ	ใน
การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงให้ผูถ้อืหุน้
ทราบก่อนการประชุม

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทกุคนมสีทิธเิข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	และออกเสยีง
ลงมติในวาระการประชมุ	โดยผูถื้อหุน้ทกุรายมีโอกาสแสดง
ความคดิเหน็และซกัถาม	โดยประธานในทีป่ระชมุจะจดัสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสม	

	 •	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	โดย
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ	ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชญิประชมุ	หรอืสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะจาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

Corporate Governance

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.

Therefore,	the	Board	of	Directors	has	prepared	the	written	
Corporate	Governance	Policy	which	the	Board	of	Directors’	
Meeting	No.	5/2010	on	November	24,	2010	had	the	resolution	
approved	the	use	as	the	principle	in	business	operations	of	
the	Directors,	the	Executives	and	the	Employees	to	adhere	
and	jointly	comply	with,	which	can	be	classified	into	five	main	
sections	as	follows:

Section 1: Rights of the Shareholders
The	Company	values	and	respects	various	basic	rights	of	
the	shareholders	by	treat	every	shareholder	equally	and	in	
compliance	to	the	stipulations	by	law	as	follows:
	 •	 In	2010,	the	Company	held	the	Annual	General	Meeting	

of	the	Shareholders	No.	2/2010	on	April	29,	2010	at	
the	Charoenkrung	Room,	Muang	Thai	Life	Assurance	
Auditorium,	No.	250	Rachadaphisek	Road,	Huay	
Kwang,	Bangkok.

	 •	 The	Company	disclosed	the	notice	of	summoning	along	
with	the	information	and	the	materials	of	the	meeting	in	
the	Company’s	website	www.muangthaiinsurance.com 
on	March	26,	2010	in	advance,	prior	to	the	meeting	date	not	
less	than	30	days	and	prior	to	receiving	the	information	
in	the	format	of	documents	from	the	Company	in	order	
to	provide	the	opportunity	for	the	shareholders	to	have	
the	time	to	study	the	supplementary	information	of	the	
meeting	in	advance.

	 •	 The	Company	sent	the	notice	of	summoning,	by	specify	
the	date,	time,	place,	procedure	and	agenda	of	the	
shareholders’	meeting,	including	the	supplementary 
information	 for	 consideration	 completely	 and 
sufficiently,	along	with	the	opinion	of	the	Board	in	every	
agenda	to	the	shareholders	not	less	than	7	days	prior	
to	the	meeting	date.

	 •	 The	Company	explained	the	criteria,	method	and	various	
procedures	in	casting	and	counting	the	votes	to	the	
shareholders	prior	to	the	meeting.

	 •	 Every	shareholder	has	the	right	to	attend	the	shareholders’	
meeting	and	to	vote	in	the	agenda	of	the	meeting	where	
every	shareholder	has	the	opportunity	to	express	their	
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	 •	 กรรมการบริษัทฯ	 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ		
เลขานุการบริษัทฯ	 ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง	
รวมถึงผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อตอบ 
ข้อซักถาม	และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	โดยได้ดำาเนินการต่างๆ	ดังนี้
	 •	 ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุภายหลงัจากท่ีได้เริม่ประชุม

แล้ว	มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนสำาหรบัวาระทีอ่ยู่ในระหว่าง
การพจิารณา	ซึง่ยงัไม่ได้มีการลงมตแิละนับเป็นองค์ประชุม	
ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป	เว้นแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

	 •	 มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระก่อนเร่ิมการประชุม	
และเก็บบัตรลงคะแนนสำาหรับผู ้ที่ไม่เห็นด้วย	 หรืองด 
ออกเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ	ยกเว้นวาระการเลอืกตัง้ 
กรรมการ	 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียง 
เป็นรายบุคคล	 และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้ว	

	 •	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2553	บริษัทฯ	ไม่มี
การเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมที่
ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม		

	 •	 บริษัทฯ	 มีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการป้องกัน
การนำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทาง 
มิชอบ	 ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	 ซ่ึง
เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	เพราะ
ตระหนักดีว่าความสำาเร็จและความม่ันคงของบริษัทฯ	 ข้ึนอยู่กับ
ความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทฯ	มีต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้	ซึ่งได้แก่
 ผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้น	 โดย
คำานึงถึงผลการดำาเนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโต
อย่างมั่นคง	 และมีความสามารถในการแข่งขัน	
เพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 ซ่ึง
เป็นพนัธกิจทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ	รวมถงึการดำาเนนิ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อ 
ผู้ถือหุ้น

opinion	and	to	make	an	inquiry	where	the	Chairman	
of	the	meeting	will	allocate	the	time	properly.

	 •	 The	Company	provided	the	opportunity	for	the	shareholders	
to	give	a	proxy	to	the	Independent	Director	or	anybody	
to	attend	the	meeting	on	their	behalf	in	case	that	the	
shareholders	cannot	attend	the	meeting	in	person,	by	
using	the	proxy	which	the	Company	sent	along	the	
notice	of	summoning	or	can	download	the	proxy	from	
the	Company’s	website.

	 •	 The	Directors,	the	Chairman	of	various	committees,	the	
Company’s	Secretary	along	with	the	related	Executive	
Officers	and	the	Auditor	had	attended	the	shareholders’	
meeting	to	reply	the	query	and	listen	to	the	opinion	of	
the	shareholders.

 
Section 2: Equal Treatment to the Shareholders 
The	Company	values	and	supervises	the	treatment	for	every	
shareholder	equally	and	fairly,	by	proceed	as	follows:
	 •	 Provided	the	right	to	the	shareholders	who	attended	

the	meeting	after	the	meeting	began	to	cast	their	votes	
for	the	agenda	which	are	under	consideration	and	still	
do	not	have	the	resolution	yet	and	to	be	counted	as	
the	quorum	from	the	agenda	which	they	attended	and	
voted	onwards,	except	the	shareholders’	meeting	will	
have	the	opinion	otherwise.

	 •	 Distributed	the	ballots	for	every	agenda	before	the	
meeting	began	and	retained	the	ballots	for	those	who	
disagreed	or	abstained	in	each	agenda,	except	for	the	
agenda	to	elect	the	directors	which	will	provide	the	
opportunity	for	the	shareholders	to	vote	individually	
and	to	retain	every	ballot	after	voting	in	that	agenda.

	 •	 The	Company	had	the	written	measures	to	prevent	the	
misuse	of	inside	information	for	own	benefits	before	such	
information	will	be	disclosed	to	the	public	which	are	
considered	as	taking	advantage	over	other	shareholders.

Section 3: Roles of the Stakeholders
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	has	the	intention	to	run	the	
business	 for	 the	highest	benefits	of	 the 
Company	and	the	shareholders	by	consider	
the	good	performance	with	stable	growth	and	
competitive	advantage	in	order	to	create	the	
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 พนักงาน	 บริษัทฯ	 ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ	และเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความ 
สำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ	 จึงมีนโยบายที่ ให้ 
ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังาน	
ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทุกประการ
ตามที่กฎหมายกำาหนด	 ได้แก่	 การประกันชีวิต 
และการประกันสขุภาพ	การมีวนัหยดุพกัผ่อนตาม 
อายงุาน	 การจดัตัง้และสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพี	
การตรวจสุขภาพประจำาปี	 อีกทั้งยังให้ความ
สำาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ี	
ทำางานให้มีสภาพที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุข
ในการทำางาน	 นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมและ
ให้โอกาสพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
สมำ่าเสมอ	โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาพนักงาน
ให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ	ทักษะในงาน	ตลอดจนการ
มีทัศนคติที่ดี	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้จัดงบประมาณ
สำาหรับการอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเป็นประจำาทกุปี	รวมถงึการให้ทนุการศกึษา
ในโครงการต่างๆ	 เช่น	 โครงการให้ความรู้ด้าน
ประกันภัย	 โครงการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ	
รวมถึงการให้ทุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ	
อกีทัง้บรษิทัฯ	ยงัได้ให้ความสำาคญัในเรือ่งของการ
ปลูกฝังจิตสำานึกและจริยธรรมที่ดีในการทำางาน
และการดำาเนินชีวิต	 เพื่อที่จะให้เป็นพนักงานที่
ดีมีความรู้ความสามารถในการทำางาน	 และเป็น
พลเมืองที่ดีในสังคม

ลูกค้า	 บรษิทัฯ	ยดึม่ันทีจ่ะปฏิบตัติามสญัญากับลกูค้าด้วย
ความซือ่สตัย์สจุรติ	และสร้างผลติภณัฑ์ทีม่คีณุค่า	
และให้บริการทีเ่ป็นเลศิ	ตลอดจนดำาเนนิธรุกจิโดย
ยึดหลักความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คู่แข่ง	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานกำากับได้กำาหนดไว	้
โดยมุ่งเน้นการแข่งขันที่เป็นธรรมและสอดคล้อง
กบัข้อกำาหนดของกฎหมาย	โดยเฉพาะในเรือ่งการ
ให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

shareholders’	value	in	the	long	run,	which	is	the	
important	mission	of	the	Company,	including	
the	disclosure	of	information	transparently	and	
reliably	for	the	shareholders.

Employees	 The	Company	considers	the	employees	as 
the	valuable	resource	to	the	Company	and	the 
important	factor	toward	the	accomplishment	in	
business	operations.		Therefore,	the	Company 
has	the	policy	to	provide	the	fair	compensation	
and	welfare	for	the	employees,	covering	all	of 
the	basic	requirements	stipulated	by	law	such	
as	life	and	health	insurance,	annual	leave	per 
the	 length	of	service,	establishment	and 
contribution	to	the	provident	fund,	annual	health	
check	up,	good	working	environment	for	the	
employees’	happiness	in	working.		Apart	from	
that,	the	Company	also	promotes	and	provides	
the	opportunity	for	the	employees	to	increase	
their	knowledge	regularly	by	continue	to	focus	
on	the	development	of	their	capabilities	on	the	
knowledge,	skills	related	to	their	work	and	to	
have	the	good	attitude.		The	Company	has	
set	up	the	budget	for	training	and	development	
for	both	inside	and	outside	the	organization	
regularly	every	year,	by	providing	scholarships	
in	various	projects	such	as	the	Insurance	
knowledge	project,	English	skill	development	
project,	and	scholarship	for	overseas	business	
observation.		The	Company	also	values	the	
implantation	of	conscious	and	good	ethics	
in	working	and	living	in	order	to	be	the	good	
employees	with	wisdom	and	the	good	citizen	
in	the	society.

Customers	 The	Company	adheres	to	abide	by	the	contract	
with	the	customers	faithfully,	to	create	the 
valuable	products	and	to	provide	excellent	 
service,	 including	the	business	operations	
based	on	the	needs	of	the	customer-centric	
in	order	to	create	highest	satisfaction	to	the	
customers.

Competitors	 The	Company	adheres	to	the	competitive	
framework	stipulated	by	the	industry	or	the	
regulator,	by	focusing	on	the	fair	competition	
and	consistent	with	the	stipulations	by	law, 
particularly	on	the	service	with	quality	and	efficiency.
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เจ้าหนี้ 	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลงทีก่ำาหนด
ไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า	 บริษัทฯ	 เลือกใช้บริการจากคู่ค้า	 โดยพิจารณา
จากคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าและการ
ให้บริการเป็นสำาคัญ	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจกับ 
คู่ค้าด้วยความเป็นธรรม	 และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้าและสญัญาทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั

สังคม	 บรษิทัฯ	มุง่ดำาเนนิงานด้านกจิกรรมเพือ่สงัคมอย่าง 
ต่อเน่ืองและจรงิจงั	 โดยตระหนักดถึีงความรบัผดิชอบ	
ที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม	 ทั้งได้จัดทำาโครงการ
ต่างๆ	 ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	รายละเอยีดของกจิกรรม
สามารถดูได้จากหัวข้อ	 “กิจกรรมเพื่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ”	 (CSR:	Corporate	Social 
Responsibility	)

เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม	 และเป็นการส่งเสริมการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนปรับปรงุการให้บรกิารทีด่แีก่ลกูค้า	บรษิทัฯ	ได้จดัตัง้หน่วย
งานทีร่บัผดิชอบและดแูลรบัเรือ่งร้องเรยีนทีเ่ก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์
และการให้บรกิารต่างๆ	ซึง่หน่วยงานน้ีจะทำาหน้าทีต่ดิต่อประสาน
งานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทีถ่กูร้องเรยีนภายในบรษัิทฯ	ท้ังหมด	
โดยทำาหน้าทีแ่จ้งและรายงานให้ผูบ้รหิารรบัทราบ	เพือ่ให้เกดิการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วต่อไป	 ซึ่งสามารถยื่นคำาร้องได้ที่ศูนย์รับ 
ข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ	 มีนโยบายและถือแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในความโปร่งใส	ดังนี้
	 -	 เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำาคัญให้มีความถูกต้อง	

ครบถ้วน	โปร่งใส	และทันเวลา	ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน	 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทฯ	 สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	 ได้
ง่ายและทั่วถึง	โดยบริษัทฯ	ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	
ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 รายงานประจำาปี	 แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี	 (แบบ	56-1)	 หนังสือพิมพ์	 และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ

Creditors	 The	Company	strictly	complies	with	the	terms	
and	conditions	stipulated	in	the	contract.

Business
Partners 	 The	Company	selects	the	service	from	the	

business	partners	by	consider	the	quality	and	
efficiency	of	their	products	and	service	as	the	
main.		The	Company	operates	with	the	business	
partners	fairly	and	strictly	complies	with	the	
trade	conditions	and	the	contract	agreed	upon.

 
Society	 The	Company	continuously	and	earnestly	 

carries	on	the	Corporate	Social	Responsibility 
activit ies	 with	 well	 awareness	 of	 the 
responsibilities	which	the	Company	should	
have	toward	the	society	as	a	whole	and	had	
prepared	various	projects	providing	assistance	
and	support	the	useful	social	activities.		The	
details	of	the	activities	can	be	seen	in	the	topic	
“CSR:	Corporate	Social	Responsibility).

 
In	order	 to	create	 the	good	cooperation	between	the 
Company	and	every	group	of	stakeholder,and	to	promote	
the	efficient	operations	and	to	improve	the	good	service	to	
the	customers,	the	Company	has	established	the	unit	to	be	
responsible	and	look	after	the	complaints	related	to	various	
products	and	services.		This	unit	will	act	as	the	coordinator	
with	all	of	the	related	units	within	the	Company	which	have	
been	complained	by	inform	and	report	to	the	management	for	
acknowledgement	in	order	to	have	the	rectification	soonest.		
The	complaint	can	be	submitted	to	the	Compliant	Receiving	
Center	at	the	Company’s	website.

Section 4: Disclosure of Information and Transparency
The	Board	of	Directors	has	the	policy	and	the	practices	
in	disclosing	the	information	to	the	shareholders	and	the	
stakeholders	to	be	confident	in	the	transparency	as	follows:
	 •	 To	disclose	 the	 important	data	and	 information 

accurately,	completely,	transparently	and	timely,	both	
on	the	financial	and	the	operating	information,	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	where	
the	Company	distributes	various	information	through	
the	electronic	media	system	of	the	Stock	Exchange	of	
Thailand,	annual	report,	annual	registration	statement	
form	(Form	56-1),	newspapers	and	the	Company’s	website.
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	 -		จัดให้มีการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	 ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจำาปี

	 -		มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย	 จำานวนครั้งของการประชุม	 และ
จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม	

	 -	 สำาหรับด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
ภายใต้สำานักเลขานุการบริษัทฯ	 เป็นหน่วยงานที่สามารถ 
ให ้ข ้อมูลและประสานงานกับนักลงทุน	 ผู ้ ถือหุ ้น 
รวมถงึนกัวเิคราะห์	โดยสามารถตดิต่อขอทราบข้อมลูได้ที่	
โทรศัพท์:	(662)	290	3221,	290	3224	 และที่	E-mail: 
cso@muangthaiinsurance.com

 
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของกรรมการ
 • โครงสร้างคณะกรรมการ
	 -	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบด้วยจำานวนกรรมการทัง้

สิ้น	15	ท่าน	และมีกรรมการอิสระจำานวน	5	ท่าน	คิด
เป็น	1	ใน	3	ของคณะกรรมการทัง้คณะ	ซึง่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความหลากหลายในด้านทักษะ	ความรู้	
ความเชี่ยวชาญ	ประสบการณ์	มีวิสัยทัศน์	และความ
สามารถที่จะช่วยสนับสนุนและกำากับดูแลกิจการของ	
บริษัทฯ	 ให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	

	 -	 ประธานกรรมการของบริษัทฯ	 ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน
การกำาหนดนโยบายและการบริหารงานประจำา	ประวัติ
ของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในหัวข้อ	“การจัดการ”

	 -	 วาระการดำารงตำาแหน่ง	 ตามข้อบังคับบริษัทฯ	 ให้
กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวน
กรรมการทีม่อียู่ทัง้หมด	ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้
ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน	1	ใน	3	และกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่ง	อาจได้
รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งได้อีก

	 -	 จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ	 เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการควร
ทราบ	 และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมการ	 รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการ	และรักษาเอกสารข้อมูลที่สำาคัญ

	 	 รายช่ือและบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ		
สามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”	

	 •	 To	arrange	for	the	distribution	on	the	Report	of	the	
Board	of	Directors’	Responsibilities	for	the	Financial	
Statements	signed	by	the	Chairman	together	with	the	
Report	of	the	Auditor	in	the	annual	report.

	 •	 To	disclose	the	authorities	and	responsibilities	of	the	
Board	of	Directors	and	the	committees,	the	no.	of	
meeting	and	the	no.	of	attendance	by	each	Director.

	 •	 For	the	Investor	Relations,	 the	Company	has	the 
Securities	and	Shareholders	Team,	under	the	Company’s	
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	and	E-mail:	cso@muangthaiinsurance.com

Section 5: Responsibility of the Directors
 • Element of the Board
	 -	 The	Board	of	Directors	consists	of	15	Directors	in 

total	and	has	5	Independent	Directors	representing	one	
third	of	the	entire	Board.		They	consist	of	the	ex-
perts	with	diversified	skill,	knowledge,	expertise,	
experience,	vision	and	capability	to	assist	in	support	
and	supervise	the	business	of	the	Company	to	
operate	effectively	and	create	maximum	benefit	
to	the	Company.		

	 -	 The	Chairman	of	the	Board	is	not	the	same	person	
as	the	President	in	order	to	separate	the	roles	
in	determining	the	policies	and	the	day-to-day 
operations.		The	background	of	each	Director	is	in	
the	heading	“Management	Structure”.

	 -	 The	term	per	the	articles	of	association	requires	
one	third	of	the	total	no.	of	directors	retired	by	
rotation.		If	the	no.	of	directors	cannot	be	splitted	
into	three	parts	exactly,	to	have	the	nearest	no.	of	
one	third,	and	the	director	who	retired	by	rotation	
may	be	elected	as	the	director	again.	

	 -	 To	have	 the	Company	Secretary	 to	provide 
recommendation	on	various	laws	and	regulations	
which	the	Board	should	know,	to	supervise	the	
activities	of	the	Board	including	the	coordination	
for	the	compliance	to	the	resolution	of	the	Board	
and	to	retain	the	important	documents.	

	 	 The	list	and	the	authorities	and	responsibilities	of	the	
Board	of	Directors	can	be	seen	under	the	heading	
“Management	Structure”.
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 • คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย

จำานวน	5	 คณะ	 เพื่อช่วยดูแลและรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง	
โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ	“การจัดการ”

 • การประชุมคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีกำาหนดประชุมอย่างน้อย	4	ครั้ง

ต่อปี	 ตามตารางเวลาที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า	 โดยจะแจ้งให้ 
กรรมการทุกท่านทราบในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี	 
โดยในปี	2553	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
ทั้งหมด	5	 ครั้ง	 การประชุมทุกครั้งมีการกำาหนดวาระ
การประชุมที่ชัดเจนและมีวาระการรายงานผลการดำาเนิน
งานเป็นประจำา	 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
ก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	สำาหรบัการประชุม
แต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ	2	 ชั่วโมง	 โดยได้มีการจด
บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และได้จัด
เก็บรายงานการประชุมพร้อมให้ตรวจสอบได้

	 จำานวนครัง้การประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยสามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
	 ในปี	2553	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ทำาการประเมินผล

การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยใช้
แบบประเมนิทีป่รบัปรงุใหม่ของศนูย์พฒันาการกำากบัดแูล
กจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
ซึ่งแบบประเมินฯ	แบ่งออกเป็น	6	หมวด	คือ

	 1.	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
	 2.		การประชุมคณะกรรมการ
	 3.		การทำาหน้าที่ของกรรมการ
	 4.		โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 5.		การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร
	 6.		บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
	 โดยความหมายของการให้คะแนน	มีดังนี้
	 0	=	ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่	หรอืไม่มกีารดำาเนกิารในเรือ่งนัน้เลย
	 1	=	ไม่เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
	 2	=	เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 3	=	เหน็ด้วยค่อนข้างมาก	หรอืมีการดำาเนนิการในเรือ่งนัน้ดี
	 4	=	เหน็ด้วยอย่างมาก	หรอืมีการดำาเนินการในเรือ่งนัน้ดเียีย่ม
 
	 ทั้งนี้กรรมการได้ตอบแบบประเมินฯ	ครบทุกท่าน	ผลการ

ประเมินโดยรวมพบว่าคณะกรรมการมีความเห็นอยู่ใน
ระดับที่เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
อย่างดีเยีย่ม	โดยมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนประเมนิรวมที	่3.40	
คะแนน	จากคะแนนเต็ม	4	คะแนน

 • Committees
	 The	Board	of	Directors	has	arranged	5	committees	

to	assist	in	the	supervision	and	to	be	responsible	on	
certain	matters.		The	information	has	been	disclosed	
under	the	heading	“Management	Structure”.

 • Board’s Meeting
	 The	Board	of	Directors	schedules	to	have	the	meeting	

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.		There	were	5	Board	of	
Directors’	meeting	in	2010.		Every	meeting	has	set	
the	clear	agenda	including	the	regular	agenda	to	report	
the	operating	performance	and	has	sent	the	notice	
of	summoning,	together	with	the	agenda	and	the 
supplementary	documents	to	the	meeting	at	least	7	
days	in	advance.		Each	meeting	will	last	approximately	
2	hours	with	the	Minutes	of	the	Meeting	be	recorded	
in	writing	and	kept	for	examination.

	 The	no.	of	meeting	of	the	Board	and	the	committees	
can	be	seen	under	the	heading		“Management	Structure”.

 • Self Assessment of the Board
	 In	2010,	the	Board	of	Directors	had	conducted	the	Self	

Assessment	of	the	Board	of	Directors,	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.		Board’s	Meeting
	 3.		Performance	of	the	Director
	 4.		Structure	&	Qualification	of	the	Board
	 5.		Self	development	of	the	Director	and	the	Development	

of	the	Executive
	 6.		Roles,	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Board

	 with	the	meaning	of	grading	as	follows:
	 0	=	Strongly	 disagree	 or	 does	 not	 have	 any 

proceeding	in	that	matter
	 1	=	Disagree	or	has	little	proceeding	in	that	matter
	 2	=	Agree	or	has	moderate	proceeding	in	that	matter
	 3	=	Rather	agree	or	has	good	proceeding	in	that	matter
	 4	=	Strongly	agree	or	has	excellent	proceeding	in	that	

matter
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 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  ค่าตอบแทนกรรมการ
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ใน

ระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม	 และเพียงพอที่จะรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	 แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องคำานึงถึงผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ด้วย	ซึ่งคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะให้คำาเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการกำาหนดอตัราค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทฯ	เพื่อนำาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

	 	ปัจจุบันบริษัทฯ	 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการท่านละ	30,000	 บาท 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการท่านละ	22,500	
บาท	กรรมการท่านละ	15,000	บาท	โดยจะจ่ายเป็นประจำา
ทุกเดือน	 ส่วนค่าบำาเหน็จกรรมการน้ัน	 คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

 
	 สำาหรบักรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

หรือกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนด้วยนั้น 
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	
โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการประชุม	 ประธาน
ท่านละ	30,000	บาท	และกรรมการท่านละ	15,000	บาท

  
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	บรษิทัฯ	ได้กำาหนดอตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยพจิารณา

ให้อยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงกบัอตุสาหกรรม	บรษิทัฯ	จะมกีาร
สำารวจอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะเพื่อปรับปรุงให้
ทันกับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มี
คุณภาพ	ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จะให้คำาเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัทฯ	ในการกำาหนด
อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง

  
	 	รายละเอยีดของจำานวนเงนิค่าตอบแทนในปี	2553	สามารถ

ดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

 • ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง

ของการจัดทำางบการเงินของบริษัทฯ	 ที่สามารถแสดง 
รายละเอยีดข้อมลูทางการเงนิอย่างเพยีงพอ	มีความโปร่งใส	
ถูกต้อง	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	 ตามมาตรฐาน
การบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอ	โดยผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตที่ได้รบัการรบัรอง

	 Every	Director	has	replied	to	this	assessment	form.		
The	overall	result	of	the	assessment	reveals	that	the	
Board	had	the	opinion	in	the	strongly	agree	level	or	had	
excellent	proceeding	in	that	matter	with	the	average	
for	the	overall	assessment	at	3.40	out	of	4	scores.

 • Remuneration for the Directors and the Executive Officers
  Remuneration for the Directors
	 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	Company	currently	pays	the	remuneration	to	the	
Directors	which	can	be	splitted	into	the	meeting	fee	
of	Baht	30,000.-	for	the	Chairman,	Baht	22,500.-	for	
each	of	the	Vice	Chairman	and	the	President,	Baht	
15,000.-	for	each	of		the	Directors,	on	the	monthly	
basis.		For	the	bonus	to	the	Directors,	the	Nomination	and	
Remuneration	Committee	will	consider	and	propose		
to	the	Board	of	Directors.

	 For	the	Directors	who	have	been	appointed	as	the	
member	of	the	Audit	Committee	or	the	member	of	the	
Nomination	and	Remuneration	Committee	will	receive	
additional	compensation	per	the	task	which	has	been	
assigned,	by	pay	as	the	meeting	fee	of	Baht	30,000.-	
for	each	Chairman	and	Baht	15,000.-	for	each	member	
per	meeting.	

  Remuneration for the Executive Officers
	 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	Executive	Officers	
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	2010	can	
be	seen	under	the	heading	“Management	Structure”.
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จากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
(ก.ล.ต.)	และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผ่านการสอบทาน	
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	ทัง้นี	้คณะกรรมการได้จดั
ทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	ด้วย

 • จริยธรรมทางธุรกิจ
	 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่2/2552	เมือ่วนัที	่29	

เมษายน	2552	ได้มีมตอินุมัติให้เผยแพร่ประมวลจรยิธรรม
ทางธุรกิจ	 โดยจัดพิมพ์เป็นคู ่มือมอบให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน 
Intranet	 และทาง	Website	 ของบริษัทฯ	 เพื่อมุ่งหวังให้
คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่	และดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์	โปร่งใส	เพื่อ
เสรมิสร้างความเชือ่มัน่	ความไว้วางใจ	ให้เกดิข้ึนกบัองค์กร	
และ	 “ผู้มีส่วนได้เสีย”	 ที่ประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	
ลูกค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	คู่ค้า	และสังคม

 • การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ี

ประสทิธภิาพ	มกีารจดัโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม
ในการควบคมุทีด่	ีซึง่เอือ้ให้ระบบการควบคมุภายในดำาเนนิ
ไปได้ตามที่บริษัทฯ	มุ่งหวัง	มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม	มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร	กำาหนดอำานาจและระดบัการอนมุตัริายการของฝ่าย 
บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นไปอย่างเหมาะสม 
มกีารแบ่งแยกหน้าทีอ่นมุตั	ิบนัทกึรายการบญัชแีละข้อมลู
สารสนเทศ	 และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดย
เดด็ขาด	 มข้ีอมลูทีม่คีณุภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน	
และมีการติดตามผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอว่า 
มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้	 โดยระบบควบคุม
ภายในยงัดำาเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง	และมกีารปรบัปรงุแก้ไข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 นอกจากนี้	
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ	 ตาม
โครงสร้างของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

 • Board of Directors’ Responsibi l i t ies for the 
 Financial Statements

	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	the	accuracy	
in	preparing	the	Company’s	Financial	Statements	
which	can	display	the	details	of	the	financial	information	
sufficiently	and	 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.

 • Code of Corporate Conduct
	 The	Board	of	Directors’	Meeting	No.	2/2009	on	April	

29,	2009	had	the	resolution	approved	the	distribution	
of	the	Code	of	Corporate	Conducts,	by	published	as	
the	handbook	and	gave	to	every	Director,	Executive	
and	Employee,	including	publish	in	the	Company’s	
Intranet	and	Website,	with	the	expectation	for	the	
Board,	the	Executives	and	the	Employee	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,	employees,	customers,	competitors,	
creditors,	business	partners	and	the	society.

 • Internal Control and Audit
	 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	

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 091



	 1.	 สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
	 2.	 สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 และการ 

ตรวจสอบการทุจริต	ฉ้อฉล
	 3.	 สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนด	กฎระเบียบ	คำาสั่ง

บริษัทฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 4.	 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	5/2553	 เมื่อ 
วันที่	9	พฤศจิกายน	2553	คณะกรรมการตรวจสอบร่วม
ประชุมด้วย	 ได้สรุปการดำาเนินการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน	ตามแบบประเมินของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ
คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็น
เอกฉันท์ว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

 • การบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคัญต่อบริหารความเสี่ยงในการ

ดำาเนินธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำาหนดนโยบาย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และให้ฝ่าย
บริหารความเสี่ยงองค์กรทำาหน้าที่ในการนำานโยบายท่ี
กำาหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกำาหนดไว้	 และรายงานผลให้คณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	ทราบอย่างต่อเน่ือง	ทัง้น้ี	นโยบายการบรหิารความ
เสีย่งได้ถกูกำาหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและนำาส่งหน่วยงาน 
กำากับดูแลเป็นประจำาทุกปี	 ตามประกาศสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	
(คปภ.)	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการกำาหนด
มาตรฐานขั้นตำ่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2551

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 -	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
	 -			บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารและเลขานุการ	

บริษทัฯ	ได้รับการอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูจ้ากสถาบนั
ภายนอก	และจากการจดัอบรมภายในบรษิทัฯ	โดยการ
เชญิวทิยากรทีม่คีณุวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย	เพือ่ให้
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

	 -	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่	บริษัทฯ	จะจัดส่ง
เอกสารคูม่อืกรรมการและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่	รวมถงึขอบเขตอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ			
และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการ

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.

In	the	Board	of	Directors’	Meeting	No.	5/2010	on	November	9,	
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.

 • Risk Management
	 The	Company	values	the	Risk	Management	in	business	

operations	where	the	Board	of	Directors	has	assigned	
the	Risk	Management	Committee	to	determine	the	
policy	with	the	approval	of	the	Board	of	Directors	
and	Risk	Management	Department	to	communicate	
the	policy,	to	monitor	the	compliance	to	the	defined	
guidelines	and	to	continuously	report	to	the	Board	of	
Directors	for	acknowledgement.		The	Risk	Management	
Policy	has	been	set	in	writing	and	submitted	to	the	
Regulator	regularly	every	year	per	the	Notification	of	
the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC)	concerning	the	
criteria,	method	and	condition	in	determining	minimum	
standard	in	Risk	Management	for	the	non-life	insurance	
companies	A.D.	2551	(B.E.	2008).
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 • Development for the Directors and the Executive Officers
	 -	 The	Company	encourages	the	Directors	to	attend	

the	training	from	the	Thai	Institute	of	Directors	Association.
	 -	 The	Company	has	the	policy	to	encourage	the	

Directors,	the	Executive	Officers	and	the	Company	
Secretary	to	attend	the	training	to	increase	their	
knowledge	from	external	 institutions	and	from	
internal	training	of	the	Company,	by	inviting	the	
qualified	speakers	from	outside	to	lecture	in	order	
to	improve	the	operations	to	be	more	effective	and	
up	to	the	current	situation.

	 -	 Every	time	which	has	the	new	Director(s),	the	
Company	will	send	the	Director’s	Handbook	and	
the	useful	information	for	their	operations,	including	
the	scope	of	authorities	and	responsibilities	of	the	
Board	of	Directors,	and	the	information	on	the	
business	of	the	Company	to	the	new	Director(s).

 
 • Supervision on Using Inside Information
	 -	 Set	the	measures	to	control	and	supervise	the	

use	of	inside	information	in	writing	to	prohibit	the	
Executive	Officers	and	the	Employees	from	using	
inside	information	for	the	benefits	of	themselves	
or	others,	whether	directly	or	indirectly,	by	using	
their	position	or	their	job,	before	such	information	
will	be	disclosed	to	the	public.

	 -	 Set	the	preventive	measures	for	inside	trading	of	
the	related	persons	which	shall	mean	the	Directors,	
the	Executive	Officers	and	the	Employees	in	the	
units	related	to	the	information	(including	their	
spouse	and	minor	children),	by	prohibit	from	the	
Company’s	security	trading	within	1	month	prior	to	
the	disclosure	of	the	quarterly	financial	statements	
and	the	annually	financial	statements	and	within	3	
days	after	the	disclosure	of	such	financial	statements.

	 -	 Require	the	Directors	and	the	Executive	Officers	
to	report	on	the	securities	holding	of	the	Company,	
on	the	part	of	themselves	including	their	spouse	
and	minor	children,	per	the	regulations	of	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	(SET)	and	the	Securities	
Exchange	Commission	(SEC)	on	 the	criteria, 
regulation	and	method	concerning	the	preparation	
and	disclosure	of	the	report	on	the	securities	holding.	

 • การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
	 -	 กำาหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อมิให้ผู้บริหารและพนักงาน	
นำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู ้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยอาศัย
ตำาแหน่งหน้าที่การงาน	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณชน	

	 -	 กำาหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	
(Inside	Trading)	 ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งหมายถึง
กรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)	 โดยห้ามทำาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ภายใน	1	เดือน	ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	
และภายใน	3	วัน	หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

	 -		 กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครอง
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	 ในส่วนของตน	 รวมถงึคูส่มรส	
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตามข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำานักงาน	
ก.ล.ต.	 เรื่องหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์
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Explanatory Note
and Analysis on the Financial Position 
and Performance

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ฐานะทางการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	9,813.11	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2552	ประมาณ	2,193	ล้านบาท	ซึ่งเกิด

จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจำานวน	1,001	ล้านบาท	เงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ	เพิ่มขึ้นจำานวน	1,192	ล้านบาท	

ผลการดำาเนินงาน
การรับประกันภัย

รายการ

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง เบ็ดเตล็ด รถยนต์ รวม
2552/

2553

(ล้าน

บาท)

เปลี่ยน

แปลง

(%)

2552/

2553

(ล้าน

บาท)

เปลี่ยน

แปลง

(%)

2552/

2553

(ล้าน

บาท)

เปลี่ยน

แปลง

(%)

2552/

2553

(ล้าน

บาท)

เปลี่ยน

แปลง

(%)

2552/

2553

(ล้าน

บาท)

เปลี่ยน

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

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

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

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม	

ทดแทน (0.15) (110.87) 0.01 (99.36) 3.47 (33.65) 6.42 64,100.00 9.75 (32.76)

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

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 757.06 4.08 50.63 5.79 852.83 27.77 1,930.24 1.70 3,590.76 7.48

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 748.59 5.08 50.15 (2.21) 737.23 26.42 1,907.84 4.19 3,443.81 8.36

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างปี 133.51 39.79 26.33 112.17 370.31 39.35 1,201.50 (0.30) 1,731.65 9.68

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม	

ทดแทน 0.00 (100.00) 0.00 (100.00) 10.51 202.85 6.83 6.36 17.34 77.82

กำาไรจากการรับประกันภัย 456.22 (4.17) 29.18 (30.97) 374.50 37.72 396.17 30.95 1,256.07 14.94
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Financial Position
As	at	31	December	2010,	the	Company	had	the	total	assets	of	Baht	9,813.11	million,	increased	from	2009	by	approximately	

Baht	2,193	million,	due	to	the	increase	in	investment	of	Baht	1,001	million	and	the	increase	in	cash	and	other	assets	of	

Baht	1,192	million.

Performance 
Underwriting

 

Item

Fire Marine &
Transportation

Miscellaneous Motor Total

2009/

2010

(THB

Million)

%

Change

2009/

2010

(THB

Million)

%

Change

2009/

2010

(THB

Million)

%

Change

2009/

2010

(THB

Million)

%

Change

2009/

2010

(THB

Million)

%

Change

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

Losses	Incurred	during	

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

Loss	Adjustment	Expenses (0.15) (110.87) 0.01 (99.36) 3.47 (33.65) 6.42 64,100.00 9.75 (32.76)

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

Net	Premium	Written 757.06 4.08 50.63 5.79 852.83 27.77 1,930.24 1.70 3,590.76 7.48

Earned	Premium	Written 748.59 5.08 50.15 (2.21) 737.23 26.42 1,907.84 4.19 3,443.81 8.36

Losses	Incurred	during	

the	Year 133.51 39.79 26.33 112.17 370.31 39.35 1,201.50 (0.30) 1,731.65 9.68

Loss	Adjustment	Expenses 0.00 (100.00) 0.00 (100.00) 10.51 202.85 6.83 6.36 17.34 77.82

Profit	on	Underwriting 456.22 (4.17) 29.18 (30.97) 374.50 37.72 396.17 30.95 1,256.07 14.94
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เบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

เบี้ยประกันภัย
ที่ถือเป็นรายได้

ค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

กำาไรจากการรับประกันภัย

อัคคีีภัย
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ทะเลและขนส่ง เบ็ดเตล็ด รถยนต์

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2553		มีเบ้ียประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำานวน	4,924.82	ล้านบาท	เติบโตเพ่ิมข้ึน	374.34	ล้านบาท	

หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.23	มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม	3,590.76	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2552	ร้อยละ	7.48	โดยมีสัดส่วนการ 

รบัประกนัความเสีย่งภยัไวเ้องสงูกวา่การสง่ประกนัตอ่เลก็นอ้ย	อยา่งไรกด็	ีในป	ี2553	นีบ้รษิทัฯ	มคีา่สนิไหมทดแทนสงูขึน้กวา่ป	ี2552	

จำานวน	152.84	 ล้านบาท	 แต่เนื่องจากมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นมากจากปีท่ีแล้ว	 ส่งผลให้กำาไรจากการรับประกันภัย 

ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปี	2552	ถึงร้อยละ	14.94	

การรับประกันภัยแต่ละประเภทในปี 2553
การรับประกันอัคคีภัย	ปี	2553	บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยรับ	913.03	ล้านบาท	เติบโตลดลงจากปี	2552	โดยมีอัตราการเติบโตลดลง

ร้อยละ	1.35	และมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	757.06	ล้านบาท	มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	39.79	โดย

รวมการรับประกันอัคคีภัยมีกำาไรจากการรับประกันภัยลดลงร้อยละ	4.17

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด	 มีเบี้ยประกันภัยรับ	1,968.81	 ล้านบาท	 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2552	 ร้อยละ	21.09	 มี 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	852.83	 ล้านบาท	 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	39.35	 อย่างไรก็ตาม 

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีผลกำาไรสุทธิจำานวน	374.50	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	34.72	เม่ือเทียบกับผลการดำาเนินงานปี	2552	ท่ีผ่านมา

การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	มีเบี้ยประกันภัยรับ	108.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2552	ร้อยละ	9.11	ในส่วนของค่าสินไหม

ทดแทนปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากคือร้อยละ	112.17	เป็นผลให้กำาไรจากการรับประกันภัยลดลงมากจากปี	2552	คิดเป็นร้อยละ	30.97

การประกันภัยรถยนต์	มีเบี้ยประกันภัยรับ	1,934.56	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี	2552	ในขณะที่ค่าสินไหมทดแทนก็ปรับ 

ลดลงเล็กน้อยเช่นกันคิดเป็นร้อยละ	0.30	ส่งผลให้กำาไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นกว่าปี	2552	คิดเป็นร้อยละ	30.95	

การลงทุน 
ณ	ส้ินป	ี2553	บริษทัฯ	มผีลกำาไรเพิม่ขึน้จากการลงทนุสทุธจิำานวน	311.09	ลา้นบาท	เนือ่งจากในปนีีต้ลาดหุน้ไทยไดป้รบัตวัดขีึน้อยา่ง

ต่อเนื่อง	ทำาให้บริษัทฯ	มีรายการกำาไรจากการขายหลักทรัพย์ถึง	118.04	ล้านบาท	ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบ

กับปี	2552	ปรับตัวดีขึ้นโดยมีผลตอบแทนร้อยละ	4.92
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Premium Written

Net Premium Written

Earned Premium
Written

Losses Incured
during the Year

Profit on Underwriting
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Marine Miscellaneous Motor

For	the	performance	in	2010,	the	Company	had	the	premium	written	for	all	classes	of	Baht	4,924.82	million,	increased	by	

Baht	374.34	million	or	8.23%,	with	the	total	net	premium	written	of	Baht	3,590.76	million,	increased	by	7.48%	from	2009,	

with	slight	higher	retention	ratio	than	that	of	reinsurance	outward.		However,	in	2010	the	Company	had	higher	claims	than	

that	of	2009	by	Baht	152.84	million.		But	due	to	significant	increase	in	earned	premium	written	from	last	year	resulted	in	

the	increase	in	profit	on	underwriting	from	2009	by	14.94%	

 

Underwriting by Class in 2010
The	Company	had	the	premium	written	for	Fire	Insurance	in	2010	of	Baht	913.03	million,	with	decreasing	growth	rate	from	

2009	by	1.35%,	and	the	net	premium	written	of	Baht	757.06	million,	the	losses	incurred	during	the	year	increased	by	39.79%	

which	resulted	in	the	decrease	in	profit	on	underwriting	of	4.17%

Miscellaneous	Accident	Insurance	had	the	premium	written	of	Baht	1,968.81	million,	with	the	growth	rate	from	2009	by	

21.09%,	with	the	net	premium	written	of	Baht	852.83	million,	the	losses	incurred	during	the	year	increased	by		39.35%	

which	resulted	in	the	profit	on	underwriting	of	Baht	374.50	Million,	increased	by	34.72%	from	2009.

Marine	&	Transportation	Insurance	had	the	premium	written	of	Baht	108.42	million	with	the	growth	rate	from	2009	by	9.11%.		

The	losses	incurred	significantly	increased	by	112.17%	which	resulted	in	significant	decrease	in	profit	on	underwriting	from	

2009	by	30.97%

Motor	Insurance	had	the	premium	written	of	Baht	1,934.56	million,	slightly	increase	from	2009,	while	the	losses	incurred	

slightly	decreased	by	0.30%	which	resulted	in	the	increase	in	profit	on	underwriting	from	2009	by	30.95%

Investment
At	the	end	of	2010,	the	Company	had	the	increase	in	profit	from	net	investment	of	Baht	311.09	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	Baht	118.04	million.		This	resulted	in	the	improvement	in	the	investment	yield	of	4.92%	as	compared	to	2009.
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ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ปี	2553	 บริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานสูงข้ึนกว่าปี	2552	 ประมาณร้อยละ	20.24	 ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย	

พนักงาน	 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 

อันเกี่ยวเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจและการขยายช่องทางการจำาหน่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สืบเนื่องจากปี	2551	ที่บริษัทฯ	มีการบันทึกการปรับลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำานวน	79	ล้านบาท	อันเป็นผลมาจาก

การประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่	475	พ.ศ.	2551	ที่ปรับอัตราภาษีจากร้อยละ	30	 เป็นร้อยละ	

25	(มีผลสำาหรับปี	2551	ถึง	2553)	โดยตั้งแต่ปี	2554	อัตราภาษีจะปรับเปลี่ยนไปเป็นอัตราร้อยละ	30	ซึ่งมีผลให้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอตัดบัญชีของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นจำานวน	68.85	ล้านบาท	ซึ่งได้บันทึกบัญชีไว้ในงบการเงินของปี	2553	ดังนั้น	ภาษีเงินได้นิติบุคคล

จำานวน	36.72	ลา้นบาท	ไดร้วมผลกระทบจากการทีย่อดคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลลดลงจำานวน	68.85	ลา้นบาทไวแ้ลว้	อนึง่รายการ 

ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบัญชีเรื่องภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ใช้มาตั้งแต่ปี	2551	ที่ควบรวมกิจการ

เงินลงทุนสุทธิ

2553
จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

พันธบัตร 1,957.38 30.95
ตั๋วเงิน 70.00 1.11
หุ้นทุน 893.33 14.12
หุ้นกู้ 835.80 13.21
หน่วยลงทุน 996.68 15.76
หลักทรัพย์อื่น 10.04 0.16
เงินให้กู้ยืมสุทธิ 34.28 0.54
เงินลงทุนอื่น 0.62 0.01
เงินสดและเงินฝากสถาบัน	 	
	 การเงิน 1,526.50 24.14
รวมเงินลงทุนสุทธิ 6,324.63 100.00

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2553
จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 190.58 61.26
กำาไรจากการลงทุนใน
	 หลักทรัพย์

120.51 38.74

รวมรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 311.09 100.00
อัตราผลตอบแทนจากการ	 	
	 ลงทุนร้อยละ 4.92

2552
จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 144.35 80.31
กำาไรจากการลงทุนใน
	 หลักทรัพย์

35.39 19.69

รวมรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 179.74 100.00
อัตราผลตอบแทนจากการ	 	
	 ลงทุนร้อยละ 3.61

2552
จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

พันธบัตร 1,188.75 23.90
ตั๋วเงิน 81.78 1.64
หุ้นทุน 582.12 11.70
หุ้นกู้ 1,088.21 21.88
หน่วยลงทุน 821.25 16.51
หลักทรัพย์อื่น - 0.00
เงินให้กู้ยืมสุทธิ 44.16 0.89
เงินลงทุนอื่น 1.38 0.03
เงินสดและเงินฝากสถาบัน	 	
	 การเงิน 1,165.61 23.44
รวมเงินลงทุนสุทธิ 4,973.26 100.00
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Operating Expenses
In	2010	the	Company	had	higher	operating	expenses	than	2009	by	20.24%.		The	majority	of	the	increase	in	expenses	

came	from	the	staff	expense,	depreciation	for	computer	equipments	and	software,	amortization	of	intangible	assets	and	

sales	promotion	expenses	due	to	the	growth	of	business	and	the	expansion	of	distribution	channels.

 

Corporate Income Tax
Due	to	2008	the	Company	recorded	the	adjustment	for	the	decrease	in	deferred	tax	assets	of	Baht	79	Million	as	the	result	

of	the	announcement	on	the	decrease	in	corporate	income	tax	rate	per	the	Royal	Decree	No.	475	B.E.	2551	(A.D.	2008),	

which	decreased	the	tax	rate	from	30%	to	25%	(with	effective	for	the	year	2008-2010),	and	the	tax	rate	will	be	changed	

to	30%	from	2011	onwards	which	results	in	the	Company’s	deferred	tax	assets	increased	by	Baht	68.85	Million	which	had	

been	recorded	in	the	accounting	in	the	Financial	Statements	for	the	year	2010.		Therefore,	the	corporate	income	tax	of	Baht	

36.72	million	had	already	included	the	effect	from	the	decrease	in	corporate	income	tax	of	Baht	68.85	million.		Such	item	

is	in	accordance	with	the	deferred	tax	accounting	policy	which	the	Company	has	applied	since	the	amalgamation	in	2008.

Investment Income

2010
Amount
(Million
Baht)

Proportion
(%)

Interest	and	Dividend	
	 Receivable 190.58 61.26
Gain	from	securities		 	
 investment 120.51 38.74
Total	net	investment	income 311.09 100.00
Rate	of	Return	on	
	 Investment	(%)	 4.92

2009
Amount
(Million
Baht)

Proportion
(%)

Interest	and	Dividend	
	 Receivable 144.35 80.31
Gain	from	securities		 	
 investment 35.39 19.69
Total	net	investment	income 179.74 100.00
Rate	of	Return	on	
	 Investment	(%)	 3.61

Net Investment

2010
Amount
(Million
Baht)

Proportion
(%)

Bonds 1,957.38 30.95
Notes 70.00 1.11
Capital	Stock 893.33 14.12
Debentures 835.80 13.21
Unit	Trust 996.68 15.76
Other	Securities 10.04 0.16
Net	Loans 34.28 0.54
Other	Investments 0.62 0.01
Cash	and	Deposits	with		 	

	 Financial	Institution 1,526.50 24.14
Total Net Investment 6,324.63 100.00

2009
Amount
(Million
Baht)

Proportion
(%)

Bonds 1,188.75 23.90
Notes 81.78 1.64
Capital	Stock 582.12 11.70
Debentures 1,088.21 21.88
Unit	Trust 821.25 16.51
Other	Securities - 0.00
Net	Loans 44.16 0.89
Other	Investments 1.38 0.03
Cash	and	Deposits	with		 	

	 Financial	Institution 1,165.61 23.44
Total Net Investment 4,973.26 100.00
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สรุป 
จากผลการดำาเนนิงานทีก่ลา่วมาแลว้ในขา้งตน้ทัง้หมดสามารถสรปุอตัราสว่นทางการเงนิทีน่า่สนใจไดจ้ากตารางดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้

1 กำาไรจากการรับประกันภัย	ต่อ	เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
2 กำาไรก่อนภาษีเงินได้	ต่อ	สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
3	กำาไรสุทธิ	ต่อ	ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
4 (ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	บวก	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม)	ต่อ	เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
5	(ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	บวก	ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	บวก	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน)	ต่อ	เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
6 Loss	Ratio	บวก	Expenses	Ratio
* ไม่รวมผลกระทบเรื่องการปรับอัตราภาษีฯ	จำานวน	79	ล้านบาท

2553 2552 2551

อัตราส่วนกำาไรจากการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	(ร้อยละ) 34.98 32.71 34.83
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ) 6.20 4.78 3.80*
อัตราส่วนผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 9.86 7.20 3.84*
อัตราความเสียหาย	(ร้อยละ) 50.79 49.99 48.25
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย	(ร้อยละ) 44.14 43.40 44.49
อัตราส่วนรวม	(ร้อยละ) 94.93 93.39 92.74

ปี
กำาไรจาก

การรับประกันภัย1(%)

อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ 2(%)

อัตราส่วน
ผลตอบแทนส่วน
ของผู้ถือหุ้น3(%)

อัตรา
ความเสียหาย 4 

(%)

อัตราส่วน
ค่าใช้จ่าย 5 (%)

อัตราส่วนรวม 6 
(%)

2553 34.98 6.20 9.86 50.79 44.14 94.93
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
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Summary
According	to	the	abovementioned	performance	can	summarize	the	key	financial	ratios	per	the	following	table:	

 

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	effect	from	adjustment	in	corporate	income	tax	rate	of	Baht	79	million.

2010 2009 2008

Profit	Margin	Ratio	(%) 34.98 32.71 34.83
Return	on	Asset	Ratio	(%) 6.20 4.78 3.80*
Return	on	Equity	Ratio	(%) 9.86 7.20 3.84*
Loss	Ratio	(%) 50.79 49.99 48.25
Operating	Expense	Ratio	(%) 44.14 43.40 44.49
Combined	Ratio	(%) 94.93 93.39 92.74

Year
Underwriting Profit 

Margin1(%)
ROA2

(%)
ROE3

(%)
Loss Ratio 4

(%)
Exp. Ratio 5 

(%)
Combine

Ratio 6 (%)

2010 34.98 6.20 9.86 50.79 44.14 94.93
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
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Revenue Structure
and per Share Data

โครงสร้างรายได้และข้อมูลต่อหุ้น

หน่วย:	บาท
2553 2552 2551 2550

จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

		อัคคีภัย	 	748,589,296	19.89% 	712,420,239	21.14% 	610,318,642	20.55% 	604,738,680	22.34%

		ภัยทางทะเล	 	50,147,199	 1.33% 	51,279,757	 1.52% 	53,350,792	 1.80% 	54,426,814	 2.01%

		ภัยรถยนต์	 	1,907,842,335	50.68% 	1,831,098,135	54.33% 	1,833,744,679	61.74% 	1,196,320,134	44.20%

		ภัยเบ็ดเตล็ด	 	737,225,500	19.58% 	583,170,696	17.30% 	458,550,201	15.44% 	492,512,617	18.20%

รวม 	3,443,804,330	91.49% 	3,177,968,827	94.30% 	2,955,964,314	99.52% 	2,347,998,245	86.74%

		รายได้(ขาดทุน)	จากการลงทุน	 	311,095,067	 8.26% 179,735,975.00	 5.33% (10,121,137.00) -0.34% 	322,582,571	11.92%

		รายได้อื่น	 	9,431,122	 0.25% 	12,526,834	 0.37% 	24,282,075	 0.82% 	36,245,292	 1.34%

		รายได้รวม	 	3,764,330,519	100.00% 	3,370,231,636	100.00% 	2,970,125,252	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	และ	

2553	ประกอบด้วยข้อมูลจากการดำาเนินงานปกติตั้งแต่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม

หน่วย:	บาท
ข้อมูลต่อหุ้น 2553 2552 2551

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 	70.79	 	64.55	 	56.43	

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 	6.67	 	4.36	 	0.96	

เงินปันผลต่อหุ้น 	4.00	 	2.65	 	n/a	

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 60.0% 60.8% 	n/a	

ราคาหุ้น	ณ	วันสิ้นปี 	73.50	 	54.00	 	37.00	

ราคาปิด/กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(เท่า) 	11.02	 	12.39	 	38.54	

หมายเหตุ:	สำาหรับปี	2551	แสดงข้อมูลตั้งแต่ควบบริษัท	คือ	20	มิถุนายน	2551 
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Unit:	Baht
2010 2009 2008 2007

Amount % Amount % Amount % Amount %

Underwriting Income

	 Fire 	748,589,296	19.89% 	712,420,239	21.14% 	610,318,642	20.55% 	604,738,680	22.34%

	 Marine 	50,147,199	 1.33% 	51,279,757	 1.52% 	53,350,792	 1.80% 	54,426,814	 2.01%

	 Motor 	1,907,842,335	50.68% 	1,831,098,135	54.33% 	1,833,744,679	61.74% 	1,196,320,134	44.20%

	 Miscellaneous 	737,225,500	19.58% 	583,170,696	17.30% 	458,550,201	15.44% 	492,512,617	18.20%

Total	Underwriting	Income 	3,443,804,330	91.49% 	3,177,968,827	94.30% 	2,955,964,314	99.52% 	2,347,998,245	86.74%

	 Investment	Income	(Loss) 	311,095,067	 8.26% 179,735,975.00	 5.33% (10,121,137.00) -0.34% 	322,582,571	11.92%

	 Other	Income 	9,431,122	 0.25% 	12,526,834	 0.37% 	24,282,075	 0.82% 	36,245,292	 1.34%

	 Total	Income 	3,764,330,519	100.00% 	3,370,231,636	100.00% 	2,970,125,252	100.00% 	2,706,826,108	100.00%

	Remarks:		2007	information	from	Pro	forma	Financial	Statements	which	combined	both	Phatra	Insurance	Plc.	(PHA)	and	

Muang	Thai	Insurance	Co.,	Ltd.	(MTI)		 	 	 	 	

	 2008,	information	comprised	two	periods:	1	January-19	June	2008	of	both	PHA	and	MTI;	and	20	June-31	December	

2008	of	Muang	Thai	Insurance	Plc.		 	 	 	 	

	 2009	and	2010,	financial	operations	are	from	1	January	to	31	December	

Unit:	Baht
Per Shere Data 2010 2009 2008

Book	Value 	70.79	 	64.55	 	56.43	

Earning	Per	Share 	6.67	 	4.36	 	0.96	

Dividend	Per	Share 	4.00	 	2.65	 	n/a	

Payout	Ratio	(%) 60.0% 60.8% 	n/a	

Share	Price	at	Year-End 	73.50	 	54.00	 	37.00	

Price	Per	Earning	Ratio	(Time) 	11.02	 	12.39	 	38.54	

Note:	For	2008,	information	was	provided	since	the	amalgamation	date,	20	June	2008	
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4-YearOperation Statistics

สถิติผลการดำาเนินงานในรอบ 4 ปี

หน่วย:	พันบาท
Combined

2553
Combined

2552
Combined

2551
Combined

2550

เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	รวมทุกภัย 	4,576,148	 	4,211,161	 	4,008,510	 	3,371,331	
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	รวมทุกภัย 	4,924,811	 	4,550,081	 	4,227,301	 	3,805,727	
	 อัตราการเติบโต 8.67% 5.06% 18.90% 23.92%
	 ส่วนแบ่งการตลาด 3.66% 3.83% 3.77% 3.35%
	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 72.91% 73.42% 73.31% 69.11%
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 50.79% 49.99% 48.25% 44.88%
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	อัคคีภัย 	862,373	 	842,122	 	810,880	 	646,086	
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	อัคคีภัย 	913,025	 	925,520	 	895,608	 	885,897	
	 อัตราการเติบโต 2.40% 3.85% 6.63% 16.19%
	 ส่วนแบ่งการตลาด 11.00% 10.82% 10.81% 9.09%
	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 82.92% 78.59% 73.31% 67.41%
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 17.84% 13.39% 11.78% 26.82%
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	ภัยทางทะเล 	104,378	 	93,935	 	102,570	 	91,556	
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	ภัยทางทะเล 	108,421	 	99,368	 	108,929	 	104,047	
	 อัตราการเติบโต 11.12% -8.42% 12.03% -1.61%
	 ส่วนแบ่งการตลาด 2.41% 2.59% 2.45% 2.39%
	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 46.70% 48.16% 47.74% 47.77%
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 52.51% 24.23% 30.19% 48.70%
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	ภัยเบ็ดเตล็ด 	1,674,838	 	1,375,483	 	1,223,540	 	1,105,741	
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	ภัยเบ็ดเตล็ด 	1,968,807	 	1,625,574	 	1,354,265	 	1,287,834	
	 อัตราการเติบโต 21.76% 12.42% 10.65% 16.24%
	 ส่วนแบ่งการตลาด 4.39% 4.17% 4.02% 3.89%
	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 43.32% 41.06% 36.20% 35.83%
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 51.66% 46.16% 52.44% 51.08%
เบี้ยประกันภัยรับตรง	-	รถยนต์ 	1,934,559	 	1,899,620	 	1,871,500	 	1,527,948	
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	รถยนต์ 	1,934,559	 	1,899,620	 	1,871,500	 	1,527,949	
	 อัตราการเติบโต 1.84% 1.50% 22.48% 36.41%
	 ส่วนแบ่งการตลาด 2.59% 2.90% 2.92% 2.49%
	 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 99.78% 99.92% 99.90% 99.59%
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 63.33% 66.17% 59.86% 51.28%

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 	430,223	 	331,676	 	164,977	 	412,929	
กำาไรสุทธิ 	393,499	 	257,123	 	56,789	 	310,357	
อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ	(ร้อยละ)	 7.99% 5.65% 1.34% 8.15%
สินทรัพย์ 9,813,105 7,620,008 6,261,370 	6,569,782	
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)	 4.94% 4.78% 2.57% 6.22%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 	4,176,820	 	3,808,716	 	3,329,117	 	3,746,220	
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 9.86% 7.20% 1.61% 8.59%

หมายเหตุ	 1)		ปี	2550	เป็นข้อมูลจากงบเสมือน	โดยการรวมข้อมูลงบการเงินของ	บมจ.	ภัทรประกันภัย	และ	บจก.	เมืองไทยประกันภัย 
ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายการส่วนเกินทุนจากการควบบริษัท	จำานวน	908.22	ล้านบาท  

	 2)		ปี	2551	ประกอบด้วยข้อมูล	2	ช่วง	คือ	1	มกราคม-19	มิถุนายน	2551	เป็นการรวมข้อมูลงบการเงินของ	บมจ.	ภัทร
ประกันภัย	และ	บจก.	เมืองไทยประกันภัย;	20	มิถุนายน-31	ธันวาคม	2551	เป็นงบการเงินของ	บมจ.	เมืองไทยประกันภัย

	 3)		บมจ.	ภัทรประกันภัย	มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ	จำานวน	1,000	ล้านบาท	ในเดือนพฤศจิกายน	2550  
	 4)	 ปี	2552	และ	2553	ประกอบด้วยข้อมูลจากการดำาเนินงานปกติตั้งแต่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม  
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Unit:	Thousand	Baht
Combined

2010
Combined

2009
Combined

2008
Combined

2007

Direct	Premium-Total 	4,576,148	 	4,211,161	 	4,008,510	 	3,371,331	
Gross	Premium-Total 	4,924,811	 	4,550,081	 	4,227,301	 	3,805,727	
	 Growth	Rate	 8.67% 5.06% 18.90% 23.92%
	 Market	Share	 3.66% 3.83% 3.77% 3.35%
	 Retention	Rate	 72.91% 73.42% 73.31% 69.11%
	 Loss	Ratio 50.79% 49.99% 48.25% 44.88%
Direct	Premium-Fire 	862,373	 	842,122	 	810,880	 	646,086	
Direct	Premium-Fire 	913,025	 	925,520	 	895,608	 	885,897	
	 Growth	Rate	 2.40% 3.85% 6.63% 16.19%
	 Market	Share	 11.00% 10.82% 10.81% 9.09%
	 Retention	Rate	 82.92% 78.59% 73.31% 67.41%
	 Loss	Ratio 17.84% 13.39% 11.78% 26.82%
Direct	Premium-Marine 	104,378	 	93,935	 	102,570	 	91,556	
Direct	Premium-Marine 	108,421	 	99,368	 	108,929	 	104,047	
	 Growth	Rate	 11.12% -8.42% 12.03% -1.61%
	 Market	Share	 2.41% 2.59% 2.45% 2.39%
	 Retention	Rate	 46.70% 48.16% 47.74% 47.77%
	 Loss	Ratio 52.51% 24.23% 30.19% 48.70%
Direct	Premium-Miscellaneous 	1,674,838	 	1,375,483	 	1,223,540	 	1,105,741	
Direct	Premium-Miscellaneous 	1,968,807	 	1,625,574	 	1,354,265	 	1,287,834	
	 Growth	Rate	 21.76% 12.42% 10.65% 16.24%
	 Market	Share	 4.39% 4.17% 4.02% 3.89%
	 Retention	Rate	 43.32% 41.06% 36.20% 35.83%
	 Loss	Ratio 51.66% 46.16% 52.44% 51.08%
Direct	Premium-Motor 	1,934,559	 	1,899,620	 	1,871,500	 	1,527,948	
Direct	Premium-Motor 	1,934,559	 	1,899,620	 	1,871,500	 	1,527,949	
	 Growth	Rate	 1.84% 1.50% 22.48% 36.41%
	 Market	Share	 2.59% 2.90% 2.92% 2.49%
	 Retention	Rate	 99.78% 99.92% 99.90% 99.59%
	 Loss	Ratio 63.33% 66.17% 59.86% 51.28%

	Profit	Before	Income	Tax	 	430,223	 	331,676	 	164,977	 	412,929	
	Net	Profit	 	393,499	 	257,123	 	56,789	 	310,357	
	Net	Profit	Margin	on	Premium	Written	(%)	 7.99% 5.65% 1.34% 8.15%
	Assets	 9,813,105 7,620,008 6,261,370 	6,569,782	
	Return	on	Total	Assets	(%)	 4.94% 4.78% 2.57% 6.22%
	Shareholders'	Equity	 	4,176,820	 	3,808,716	 	3,329,117	 	3,746,220	
	Return	on	Shareholders'	Equity	(%)	 9.86% 7.20% 1.61% 8.59%

	Remarks:	1)	 2007	information	from	Pro	forma	Financial	Statements	which	combined	both	Phatra	Insurance	Plc.	(PHA)	and	Muang	Thai	
Insurance	Co.,	Ltd.	(MTI).		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	PHA	and	MTI;	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	2007.		 	
	 4)	 2009	and	2010,	financial	operations	are	from	1	January	to	31	December.	
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Competitive Situation
in the Non-Life Insurance Industry and the Trend 
for Future Competition

ภาวะการณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยและแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

หลังจากที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างแข็งแกร่ง	 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี	2553	มีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยร้อยละ	10.6	แต่ในภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจปี	2554	ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ	คือ	การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง	และ

ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีความผันผวนสูง	 ขณะที่ต้นทุนการดำาเนินธุรกิจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์	

อัตราดอกเบี้ย	และค่าจ้างแรงงาน	ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยต้องเตรียมรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงและ

ผลกระทบต่อการขยายตัวของการรับประกันภัย	ดังนั้น	จึงต้องมีการวางแผนการดำาเนินงานและติดตามปัจจัยหลักๆ	ดังนี้

 1. เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ: เนื่องจากในปี	2554	 คาดว่าจะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งใหม่	 ซ่ึงหากเกิดความ
วุ่นวายหรือความรุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ	โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ	ทั้ง

ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุนและกระทบโดยตรงต่อการส่งออก	 ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ	(GDP)	ที่จะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากปี	2553	จากร้อยละ	8.0	ต่อปี	มาอยู่ที่ร้อยละ	3.0-5.0	ต่อปี	

โดยการคาดการณ์จากหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

 2. เสถียรภาพค่าเงินบาท:	ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง	เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเริ่ม
ชะลอตัวลงอย่างชดัเจน	ขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศในภมิูภาคเอเชียส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเตบิโตในระดบัค่อนข้างด	ีซ่ึงปัจจยั

ดงักล่าวจะจงูใจให้มเีงนิลงทนุไหลเข้าสูต่ลาดการเงนิในภมูภิาค	ประกอบกบัดลุบญัชเีดนิสะพดัของไทยยงัคงมแีนวโน้มเกนิดลุ

ในระดับที่สูง	ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นแรงสนับสนุนการแข็งค่าของเงินบาท	โดยคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ระดับ	29	

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี	2554

 3. อตัราดอกเบีย้:	แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในปี	2554	อยู่ในช่วงขาขึน้	โดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงนิ	(กนง.)	จะปรบั
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ	2.50-2.75	และจะมีผลให้ดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขยับขึ้น

ตาม	โดยการปรับขึน้ของดอกเบีย้เงนิฝากจะอยู่ในอตัราตำา่กว่า	เนือ่งจากสภาพคล่องของธนาคารยงัคงมอียูจ่ำานวนมาก	ขณะ

ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธุรกิจเอสเอ็มอีน่าจะขยับขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ	0.25

 4. ราคานำา้มนัดบิในตลาดโลก:	แนวโน้มราคานำา้มนัปรบัตวัสงูขึน้	โดยคาดการณ์ว่าในปี	2554	จะอยูท่ีร่ะดบัเกนิ	100	เหรยีญ
สหรัฐต่อบาร์เรล	 เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของตลาดนำ้ามันยังตึงตัว	 ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุน	การเก็งกำาไรในตลาด

นำ้ามัน	ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการขุดเจาะนำ้ามัน	รวมทั้งปัญหาสงครามและความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

 5. ภาวะเงินเฟ้อ:	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี	2554	มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ	3.5	ต่อปี	(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ	3.0-4.0	ต่อปี)	อันเป็นผลจากราคานำ้ามันในตลาดโลกที่คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากปี	2553	ส่วนของ	

“อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน”	ที่เป็นเครื่องชี้เสถียรภาพทางด้านราคา	มีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงกว่าร้อยละ	2.0	ภายในครึ่งแรกของปี	

2554	และมีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอีกในช่วงครึ่งหลังของปี	2554

หน่วยงาน GDP ปี 2254 (ร้อยละ)

ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.) 3.0-5.0
บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน) 5.0
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After	the	Thai	economy	recovered	from	the	recession	sturdily,	with	the	average	growth	rate	of	10.6%	in	the	first	half	of	

2010,	but	the	overall	economic	direction	in	2011	still	has	the	important	risk	factors	from	the	vulnerable	recovery	of	the	world	

economy	and	the	high	fluctuation	in	the	exchange	rate	direction,	while	the	operating	cost	of	the	business	tends	to	increase	

follow	the	condition	of	the	commodity	prices,	interest	rates	and	wages.		These	are	the	issues	which	the	proprietors	of	the	

Non-Life	Insurance	business	must	prepare	to	cope	with	the	risk	factors	and	the	impact	on	the	expansion	of	insurance.		

Therefore,	there	must	be	planning	for	the	operations	and	follow	up	on	the	main	factors	as	follows:

 1.  Stability of the Domestic Politics:	It	is	expected	to	have	the	new	election	in	2011	which,	if	there	is	the	violence	
or	the	intensity,	will	affect	the	proprietors,	particularly	on	the	groups	related	to	the	tourism	and	service	sector.		It	

will	also	affect	the	confidence	of	the	investors	and	directly	affect	the	export	which	is	the	important	factor	of	GDP	

which	will	have	the	growth	slowdown	from	8%	per	year	in	2010	to	be	3-5%	per	year.		The	forecast	from	various	

agencies	are	as	follows:

 2.  Stability of Thai Baht:	The	value	of	Thai	Baht	tends	to	continue	appreciate	due	to	the	U.S.	and	the	E.U.	
economy	begin	to	clearly	slowdown,	while	the	economy	for	most	of	the	Asian	countries	still	grow	in	relatively	good	

level.		Such	factor	will	stimulate	the	inflow	of	investment	into	the	financial	markets	in	the	region,	together	with	the	

current	account	of	Thailand	still	has	the	surplus	tendency	in	the	high	level.		These	factors	will	be	the	support	for	

the	appreciation	of	Thai	Baht	with	the	expectation	that	the	exchange	rate	will	be	at	Baht	29	:	US	$	1	in	2011.

 3.  Interest Rate:	The	tendency	for	interest	rate	in	2011	is	still	rising,	with	the	expectation	that	the	Monetary	Policy	
Committee	(MPC)	will	increase	the	Policy	Interest	Rate	to	be	2.50-2.75%	and	will	result	in	the	interest	rate	for	both	

deposit	and	loan	of	the	commercial	banks	to	move	upward	too,	where	the	increase	in	the	interest	rate	for	deposits	

will	be	at	the	lower	rate	due	to	the	high	liquidity	of	the	banks	while	the	interest	rate	for	loans	of	SMEs	should	be	

increased	by	at	least	0.25%

 4.  World’s Crude Oil Price:	The	oil	price	tends	to	increase	with	the	forecast	to	exceed	US$	100	per	barrel	in	
2011	due	to	the	fundamental	factors	of	the	oil	market	still	tight,	whether	on	the	capital	movement,	the	speculation	

in	the	oil	market,	the	natural	disasters	which	affect	the	oil	drilling,	including	the	problem	of	war	and	the	unrest	in	

the	Middle	East.

 5.  Inflation:	The	general	inflation	rate	in	2011	tends	to	increase	and	is	expected	to	be	3.5%	per	year	(with	the	range	

of	forecast	between	3-4%	per	year)	as	the	result	of	the	oil	price	in	the	world	market	to	continue	remain	in	the	high	

level	from	2010.		For	the	“fundamental	inflation	rate”,	which	is	the	stability	indicator	for	pricing,	has	the	opportunity	

to	increase	more	than	2%	by	the	first	half	of	2011	and	tends	to	accelerate	again	in	the	second	half	of	2011.

Agency GDP for 2011 (%)

Bank	of	Thailand	(BOT) 3.0-5.0
Thai	Reinsurance	Public	Company	Limited 5.0
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ตารางที่	1:	เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยปี	2552-2554	

*ตัวเลขประมาณการ

ที่มา:	สำานักวิจัยและสถิติ,	บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและการแข่งขันปี 2554
ข้อมูล	 ณ	 ปัจจุบันบ่งชี้ว่า	 อุตสาหกรรมประกันภัยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต	 ตอบสนองกับทิศทางการเติบโตของ

เศรษฐกิจของประเทศ	 แต่คาดว่าจะไม่ร้อนแรงเท่าปี	2553	 โดยจะมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ	7.4	 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ในช่วง	16	ปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย	เนื่องจากความไม่แน่นอนของปัจจัยทางเศรษฐกิจ	สังคม	สภาพภูมิอากาศ	และภาวะการเมือง

ภายในประเทศ	สำาหรับผลิตภัณฑ์ของการประกันวินาศภัยที่คาดว่าจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	นอกเหนือไปจากการประกันภัย

รถยนต์	ได้แก่	ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันสุขภาพ ภัยจากการก่อการร้าย 

และภัยจากนำ้าท่วม 

ประเด็นสำาคญัทีค่าดว่าจะมผีลกระทบในทศิทางลบต่อการพฒันาของอตุสาหกรรม	ได้แก่	ปัญหาทางการเมอืงและความเหลือ่มลำา้ทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ	 และความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมที่

สำาคัญของประเทศ	ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนทั้งจากภายในและนอกประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม	 จากผลการศึกษาของสำานักวิจัยและสถิติของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ	 ฉบับที่	2	 ประจำาปี	2553	 เรื่อง	 ‘โอกาส

ทางธุรกิจประกันวินาศภัยไทย’	 พบว่าโอกาสของธุรกิจฯ	 ยังคงมีเหลืออยู่อีกมากพอสมควร	 ไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ	 หรือท้องถิ่นต่างๆ	

ทั่วประเทศไทย	นั่นหมายความว่า	มีความเป็นไปได้สูงที่อุตสาหกรรมฯ	จะเติบโตได้อีก	ถ้าผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการ

ของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย	 และสามารถนำาความรูเ้หล่าน้ันมาประกอบการพฒันาผลติภณัฑ์ทีต่รงกบัความต้องการด้วยราคาทีเ่หมาะสม 

ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายประกัน	

ประเภทประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ล้านบาท) อัตราขยายตัวของเบี้ยประกันภัย (ร้อยละ)

2552 2553* 2554* 2552 2553* 2554*

อัคคีภัย 7,787 8,014 8,313 3.79 2.9 3.4
ภัยทางทะเลและขนส่ง 3,633 4,553 4,841 -13.41 25.3 6.1
รถยนต์ 65,425 75,472 80,845 2.02 15.4 6.7
เบ็ดเตล็ด 33,001 38,123 41,968 8.53 14.9 9.8
 เบี้ยประกันภัยรวม 109,845 126,162 135,967 3.40 14.7 7.4
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Table	1:	Compare	the	direct	written	premium	and	the	growth	rate	of	premium	for	2009-2011

*Forecast	figure

Source:	Office	of	Research	and	Statistics,	Thai	Reinsurance	Public	Company	Limited

Situation of the Non-Life Insurance Industry and the Competition in 2011
The	current	information	indicates	that	the	insurance	industry	still	has	the	tendency	to	expand	further	in	the	future,	in	response	

to	the	growth	direction	of	the	country’s	economy,	but	expect	not	so	strong	as	in	2010,	with	the	growth	rate	around	7.4%	

which	is	slightly	higher	than	the	average	during	the	past	16	years	due	to	the	uncertainty	of	factors	on	economic,	social,	

weather	atmosphere	and	domestic	political	situation.		For	the	Non-Life	Insurance	products	which	are	expected	to	be	very	

interesting,	apart	from	Motor	Insurance,	will	be	All Risks, Public Liability, Personal Accident, Health Insurance, Terrorism 

Insurance and Flood Insurance.

The	important	issues	which	expect	to	have	negative	impact	on	the	development	of	the	industry	are	the	political	problem,	

the	difference	in	economy	and	society	which	occur	in	the	country	and	the	vagueness	of	law	which	affects	the	investment	in	

the	important	industrial	projects	of	the	country	which	will	result	in	the	confidence	for	both	domestic	and	oversea	investors.

However,	from	the	result	of	the	study	by	the	Office	of	Research	and	Statistics,	Thai	Reinsurance	Public	Company	Limited,	

2nd	issue	for	the	year	2010,	concerning	“The Opportunity for the Thai Non-Life Insurance Industry”,	has	discovered	that	

there	are	still	reasonable	opportunity	for	the	industry,	whether	in	Bangkok	or	upcountry	throughout	Thailand.		This	means	

that	there	is	the	high	possibility	for	the	Non-Life	Insurance	industry	to	grow	further	if	the	service	providers	understand	the	

diversified	needs	of	the	consumers	and	can	acquire	those	knowledge	to	accompany	the	product	development	which	meets	

the	requirements	at	the	suitable	price	for	both	insurance	buyers	and	sellers.

Class of Business
Direct Written Premium (Million Baht) Growth Rate of Premium (%)

2009 2010* 2011* 2009 2010* 2011*

Fire	 7,787 8,014 8,313 3.79 2.9 3.4
Marine	&	Transportation 3,633 4,553 4,841 -13.41 25.3 6.1
Motor 65,425 75,472 80,845 2.02 15.4 6.7
Miscellaneous 33,001 38,123 41,968 8.53 14.9 9.8
 Total Premium 109,845 126,162 135,967 3.40 14.7 7.4
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Report
of  the Audi t  Commit tee

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี	พ.ศ.	2553	คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและหน่วย

งานต่างๆ	ของบริษัทฯ	ซึ่งได้จัดประชุมรวม	4	ครั้ง	เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจำาปี	2552	จำานวน	1	ครั้ง	

และมีการประชุมร่วมกับสำานักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำากัด	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เพื่อสอบทานแผนการสอบบัญชีและ

ความเป็นอิสระในการสอบบัญชี	 และประชุมพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	 ภายหลังสอบทาน	 สำาหรับ 

งวด	3	เดือน	6	เดือน	และ	9	เดือน	ของปี	พ.ศ.	2553	จำานวน	3	ครั้ง

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และตาม

ระเบียบบริษัทฯ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 การสอบทานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 การสอบทานงบการเงิน	 การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน	และกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	ซึ่งสรุปได้	ดังนี้

 1.	 สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน

ธุรกิจ	เช่น	การสอบทานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	สิทธิของผู้ถือหุ้น	สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	จริยธรรมทางธุรกิจ	และการ

ถ่วงดุลของผู้บริหาร	และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	

 2.	 สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน	โดยการประเมนิประสิทธผิลของระบบควบคมุภายใน	และปรบัปรงุกระบวน

งานและระบบคอมพวิเตอร์หลกัขององค์กร	เพือ่การควบคมุภายในด้านประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการดำาเนนิงาน	การใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด	ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน	การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด	ความเสียหาย	การ

รั่วไหล	การสิ้นเปลือง	หรือการทุจริต	ความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน

 3.	 สอบทานงบการเงินประจำาปี	2552	 และงบการเงินรายไตรมาสประจำาปี	2553	 ของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี	2543	 ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุม

พิจารณางบการเงิน	 ได้สอบทานและสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน	 และความเพียงพอใน

การเปิดเผยข้อมูล	รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระสำาคัญ

 4.	 กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 โดยการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 แผนการตรวจสอบ	 การประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	งบประมาณ	และอัตรากำาลัง	นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแผนการ 

ตรวจสอบประจำาปี	2554	 ซึ่งได้จัดทำาขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน	 และตามมาตรฐานความเสี่ยงของ 

บริษัทฯ	 โดยวางแผนตรวจสอบกระบวนการรับประกันภัยทั่วไป	 กระบวนการสินไหมประกันภัยทั่วไป	 กระบวนการสินไหม

ประกันภัยรถยนต์	กระบวนการขายซากอะไหล่และประมูลรถยนต์ตามสภาพ	กระบวนการบริการของสาขาย่อย	กระบวนการ

ลงทุน	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	กระบวนการด้านสารสนเทศและอื่นๆ	เป็นต้น
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In	the	year	2010,	the	Audit	Committee	of	Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited	had	four	joint	meetings	with	the	

Management	and	various	units	of	the	Company.		One	meeting	was	to	consider	the	details	and	to	review	the	Financial	

Statements	for	the	year	2009	and	had	the	joint	meeting	with	Ernst	&	Young	Office	Limited,	which	is	the	Company’s	auditor,	

to	review	the	auditing	plan	and	the	independence	in	auditing,	with	another	three	meetings	to	consider	the	details	and	to	

review	the	interim	Financial	Statements	after	review	for	the	three,	six	and	nine	months	period	of	2010.

 

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	the	good	corporate	governance	-	the	Audit	Committee	has	supervised	for	the	transparent	disclosure	of	

information	and	the	compliance	to	the	notification	of	the	Securities	Exchange	Commission,	the	Stock	Exchange	of	

Thailand	and	the	related	legislations	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	the	adequacy	of	internal	control	system	-	by	assess	the	efficiency	of	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,	the	

prevention	or	reduction	of	errors,	loss,	leakage,	waste	or	dishonest	act,	reliability	and	completeness	of	the	financial	

and	the	operating	information.

 

 3.	 Review	the	Financial	Statements	for	the	year	2009	and	the	Quarterly	Financial	Statements	for	the	year	2010	of	the	

Company	to	ensure	the	compliance	to	the	accounting	standard	of	the	Accounting	Act	B.E.	2543	(A.D.	2000),	the	

notification	of	the	Securities	Exchange	Commission	and	the	Stock	Exchange	of	Thailand.		The	accounting	system	

and	the	financial	statements	are	accurate	and	reliable.	The	Audit	Committee	has	invited	the	auditor	to	join	the	meet-

ing	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	of	account	which	has	

significant	impact	on	the	Financial	Statements.

 4.	 Supervise	the	internal	audit	-	by	review	the	operations	on	internal	audit,	the	audit	plan,	the	assessment	on	the	per-

formance	of	the	Internal	Audit	Office,	budgeting	and	workforce.	Apart	from	that,	the	Audit	Committee	has	considered	

the	annual	audit	plan	for	the	year	2011,	which	has	been	prepared	on	the	bases	of	assessment	for	internal	control	and	

per	the	risk	standard	of	the	Company,	by	planning	to	audit	the	non-motor	underwriting	process,	non-motor	claims	

process,	motor	claims	process,	sales	process	for	spare	parts	salvage	and	bidding	of	“as	is”	vehicles,	sub-branches	

service	process,	investment	process,	risk	management	process,	information	technology	process	and	others.
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 5.	 สอบทานแผนการสอบบญัชแีละความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช	ีได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนแล้ว	เพือ่เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในปี	2554	ได้แต่งตั้งนายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบยีนเลขที	่3182	และ/หรอื	นางสาวภรูิพ์รรณ	เจรญิสขุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4950	และ/หรอื	นางนงลกัษณ์		

พุม่น้อย	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4172	และ/หรอื	นางสาวรตันา	จาละ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่3734	

แห่งบริษัทสำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปีรวมทั้งสิ้นเป็น

จำานวนเงิน	1,600,000	บาท	(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1)	 สอบทานงบการเงินระหว่างกาล	(รายไตรมาส	3	ครั้ง)	เป็นจำานวนเงิน	600,000	บาท

		 2)	 ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี	พ.ศ.	2554	เป็นจำานวนเงิน	800,000	บาท

		 3)	 สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึงค่าความนิยม	เป็นจำานวนเงิน	50,000	บาท

		 4)	 ตรวจสอบรายงานประจำาปี	 เพื่อเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

***(หมายเหตุ	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2553	คปภ.	กำาหนดให้บริษัทฯ	จัดทำาและยื่นรายงานประจำาปีตามแบบ	RBC	โดยต้อง

ให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เริ่มรายงานของไตรมาสสามของปี	พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป	แต่เนื่องจาก

ขอบเขตของการตรวจสอบนี้	คปภ.	ยังไม่ได้กำาหนดอย่างชัดเจนในขณะนี้	ทางผู้สอบบัญชีจึงยังไม่ได้เสนอค่าตรวจสอบ

ดังกล่าว	จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้อนุมัติค่าตรวจสอบดังกล่าว	เมื่อทราบ

ขอบเขตจากทาง	คปภ.	อย่างชัดเจน)

		 5)	 สอบทานรายงานควบคุมภายในและการลงทุนเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย	เป็นจำานวนเงิน	150,000	บาท

เพื่อนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2554	พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การควบคุมภายใน	 และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อใหบ้ริษทัมีการกำากบัดูแลกิจการที่ดี	มกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัการดำาเนินธรุกจิ	มกีารบรหิารความเสี่ยงใหอ้ยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้	ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้	รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 	 	 	ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Mr. Chusak  Direkwattanachai
Chairman	of	the	Audit	Committee

 5.	 Review	the	auditing	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	the	approval	from	the	

Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders.		In	the	year	2011	had	appointed	Mr.	Sophon	Permsirivallop,	Certified	

Public	Accountant	Registration	No.	3182	and/or	Ms.	Phunphun	Charoensuk,	Certified	Public	Accountant	Registration	

No.	4950	and/or	Mrs.	Nonglak	Pumnoi,	Certified	Public	Accountant	Registration	No.	4172	and/or	Ms.	Ratana	Jala,	

Certified	Public	Accountant	Registration	No.	3734	of	Ernst	&	Young	Office	Limited	as	the	Company’s	auditor	and	

set	the	annual	audit	fees	for	the	total	amount	of	Baht	1,600,000.-	(One	Million	and	Six	Hundred	Thousand	Bahts)	

with	the	following	details:

	 	 a.	 Review	of	interim	financial	statements	(altogether	three	quarters),	for	the	amount	of	Baht	600,000.-

		 b.	 Examination	of	the	financial	statements	for	the	period	ending	31	December	2011	for	the	amount	of	Baht	800,000.-

		 c.	 Review	goodwill	impairment	testing	for	the	amount	of	Baht	50,000.-

		 d.	 Examination	of	annual	report	submitted	to	the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC)	***(Remark:	during	the	

year	2010,	OIC	required	the	Company	to	prepare	and	submit	the	annual	report	per	RBC	format	which	must	pass	

the	audit	from	the	Auditor	starting	from	the	report	in	the	third	quarter	of	2011	onward;	as	OIC	has	not	clearly	

specified	the	scope	of	this	audit	at	the	moment,	the	Auditor	has	not	proposed	such	audit	fee	yet.		Request	the	

Shareholders’	Meeting	to	consider	and	approve	the	Board	of	Directors	to	be	the	one	who	approves	such	audit	

fee	when	the	Company	clearly	knows	the	scope	from	OIC.)

		 e.	 Review	internal	control	in	relation	with	Investment	application	for	the	Office	of	Insurance	Commission	for	the	

amount	of	Baht	150,000.-

To	be	proposed	to	the	Board	of	Directors’	Meeting	and	the	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	for	the	year	2011	

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	statements	including	the	compliance	to	the	legislations,	rules	and	regulations	which	are	related	to	the	Company’s	

business	operations.

	 	 	 	 	 			 	 	 	 	On	behalf	of	the	Audit	Committee
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คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ	และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจำาปี	ซึง่งบการเงนิ

ดังกล่าวได้จดัทำาขึน้ตามมาตรฐานทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอ

และใช้ดลุยพนิจิอย่างรอบคอบระมดัระวงั	รวมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตที่

เป็นอิสระ	ดังนั้นงบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ที่เป็นจริง	สมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า	การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอสำาหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน	และ

ป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการดำาเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสำาคญั	รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว		

คณะกรรมการบริษทัฯ	มคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษัิทฯ	อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ	และสามารถสร้างความเชือ่มัน่	

ได้ว่างบการเงินของ	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	แสดงฐานะการเงิน	ผลการดำาเนินงาน

และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำาคัญ

Report
Board of Directors on the Financial Report 
Muang Thai Insurance Public Company Limited

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

on the Responsibilities of the

(นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า)
ประธานกรรมการ

(นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า)     (นางกฤตยา  ล�่าซ�า)
กรรมการผู้จัดการ
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The	Board	of	Directors	is	the	responsible	person	for	the	Financial	Statements	of	the	Company	and	the	Financial	Information 

as	shown	in	the	Annual	Report.		Such	Financial	Statements	have	been	prepared	per	the	general	accepted	certified	standard	

in	Thailand,	by	choosing	the	appropriate	accounting	policy	and	consistently	comply	with	and	using	precautious	consideration,	

which	have	passed	the	examination	and	provided	unconditional	opinion	from	the	Independent	Certified	Public	Accountant.		

Therefore,	the	Financial	Statements	reflect	the	true	and	reasonable	financial	conditions	and	the	performance	of	the	Company.

The	Board	of	Directors	has	prepared	and	maintained	the	appropriate	and	efficient	 internal	control	system	and	risk 

management	system.		To	be	reasonable	confident	that	the	recording	of	the	accounting	information	is	accurate,	complete	

and	adequate	for	taking	care	of	the	assets	and	prevent	the	dishonest	act	or	any	significant	misconduct,	including	the 

compliance	to	the	related	laws	and	regulations,	which	the	Audit	Committee	has	reported	the	result	of	operations	to	the	

Board	of	Directors	and	has	reported	their	opinions	related	to	this	matter	in	the	Report	of	the	Audit	Committee	which	has	

already	been	shown	in	the	Annual	Report.

The	Board	of	Directors	has	the	opinion	that	the	overall	internal	control	system	of	the	Company	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,	2010	have	shown	the	financial	conditions,	performance	and	cash	flow	correctly	in	the	main	points.

(Mr. Photipong  Lamsam)
Chairman

(Mrs. Nualphan  Lamsam)    (Mrs. Kritaya  Lamsam)
President
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of  Independent  Audi tor

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Report

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	งบกำาไรขาดทุน	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ

กระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับ

ผดิชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงนิเหล่านี	้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้

ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี

การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลัก

การบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ	ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น	ตลอดจนการประเมิน

ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์

อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลัก

การบัญชีที่รับรองทั่วไป

นงลักษณ์  พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4172

บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด

กรุงเทพฯ:	23	กุมภาพันธ์	2554
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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	2010	and	2009,	and	the	related	statements	

of	income,	change	in	shareholders’	equity	and	cash	

flows	for	the	years	then	ended.		These	financial	

statements	are	the	responsibility	of	the	Company’s	

management	as	 to	 their	correctness	and	 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	

Nonglak  Pumnoi
Certified	Public	Accountant	 (Thailand)	

No.	4172

Ernst	&	Young	Office	Limited

Bangkok:	23	February	2011

Report of Independent Auditor

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	2010	and	

2009,	the	results	of	its	operations	and	its	cash	

flows	for	the	years	then	ended	in	accordance	with	

generally	accepted	accounting	principles.
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

(หน่วย:	บาท)
หมายเหตุ 2553 2552

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
				พันธบัตร 	1,957,381,998	 	1,188,745,534	
				ตั๋วเงิน 	70,000,000	 	81,775,672	
	 หุ้นทุน 	893,327,339	 	582,120,879	
				หุ้นกู้ 	835,795,201	 	1,088,212,479	
				หน่วยลงทุน 	996,683,017	 	821,254,225	
				หลักทรัพย์อื่น 	10,038,131	  - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 6.1,	7 	4,763,225,686	 	3,762,108,789	
เงินให้กู้ยืม
				โดยมีทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน 	31,343,309	 	43,860,487	
				อื่นๆ 	3,436,281	 	2,666,047	
				รวมเงินให้กู้ยืม 	34,779,590	 	46,526,534	
				หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	(497,280) 	(2,366,723)
เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ 8	 	34,282,310	 	44,159,811	
เงินลงทุนอื่น 	621,222	 	1,380,335	
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 6.2,	9 	1,526,496,709	 	1,165,614,088	
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 10	 	266,068,030	 	270,010,162	
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 	66,864,369	 	67,439,516	
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	-	สุทธิ 11 	248,810,776	 	103,663,510	
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ 6.2,	12 	577,526,088	 	517,453,424	
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 	30,953,130	 	42,109,360	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ
				ค่าความนิยม 15	 	631,900,000	 	631,900,000	
				อื่นๆ 14	 	151,315,920	 	155,242,885	
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	783,215,920	 	787,142,885	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	สุทธิ 13	 	311,375,554	 	408,443,866	
สินทรัพย์อื่น	-	สุทธิ 16	 	1,203,665,437	 	450,482,557	
รวมสินทรัพย์ 	9,813,105,231	 	7,620,008,303	

Balance
Sheets

งบดุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Muang Thai Insurance Public Company Limited
As	at	31	December	2010	and	2009

(Unit:	Baht)
Note 2010 2009

Assets
Investments	in	securities
	 Bonds 	1,957,381,998	 	1,188,745,534	
				Notes 	70,000,000	 	81,775,672	
				Stocks 	893,327,339	 	582,120,879	
				Debentures 	835,795,201	 	1,088,212,479	
				Unit	trusts 	996,683,017	 	821,254,225	
				Other	security 	10,038,131	  - 
Total	investments	in	securities	 6.1,	7 	4,763,225,686	 	3,762,108,789	
Loans
				Mortgage	loans 	31,343,309	 	43,860,487	
				Other	loans 	3,436,281	 	2,666,047	
				Total	loans 	34,779,590	 	46,526,534	
				Less:	Allowance	for	doubtful	accounts 	(497,280) 	(2,366,723)
Loans	-	net 8	 	34,282,310	 	44,159,811	
Other	investments 	621,222	 	1,380,335	
Cash	and	deposits	at	financial	institutions 6.2,	9 	1,526,496,709	 	1,165,614,088	
Premises	and	equipment	-	net 10	 	266,068,030	 	270,010,162	
Amounts	deposited	on	reinsurance	treaties 	66,864,369	 	67,439,516	
Due	from	reinsurers	-	net 11 	248,810,776	 	103,663,510	
Premiums	due	and	uncollected	-	net 6.2,	12 	577,526,088	 	517,453,424	
Accrued	income	on	investments 	30,953,130	 	42,109,360	
Intangible	assets	-	net
				Goodwill 15	 	631,900,000	 	631,900,000	
				Others 14	 	151,315,920	 	155,242,885	
Total	intangible	assets 	783,215,920	 	787,142,885	
Deferred	tax	assets	-	net 13	 	311,375,554	 	408,443,866	
Other	assets	-	net 16	 	1,203,665,437	 	450,482,557	
Total assets 	9,813,105,231	 	7,620,008,303	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Balance
Sheets  (Cont inued) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

(หน่วย:	บาท)
หมายเหตุ 2553 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 17	 	1,821,392,734	 	1,674,443,777	
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 	777,353,037	 	633,470,068	
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 	227,119,519	 	222,829,670	
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 	593,375,625	 	389,425,581	
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 	1,182,627,141	 	458,201,316	
สำารองเงินเกษียณอายุพนักงาน 	68,170,872	 	61,713,770	
หนี้สินอื่น 18	 	966,246,499	 	371,208,561	
รวมหนี้สิน 	5,636,285,427	 	3,811,292,743	
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
	 ทุนจดทะเบียน
		 	 หุ้นสามัญ	59,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท 	590,000,000	 	590,000,000	
				ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
							 หุ้นสามัญ	59,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท 	590,000,000	 	590,000,000	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 	681,567,855	 	681,567,855	
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 	823,371,749	 	823,371,749	
ผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
				ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
							 -	สุทธิจากภาษีเงินได้ 	237,390,696	 	106,435,731	
กำาไรสะสม
				จัดสรรแล้ว
							 สำารองตามกฎหมาย 19	 	59,000,000	 	59,000,000	
							 สำารองอื่นๆ 	650,000,000	 	650,000,000	
				ยังไม่ได้จัดสรร 	1,135,489,504	 	898,340,225	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	4,176,819,804	 	3,808,715,560	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	9,813,105,231	 	7,620,008,303	

   
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
ภาระผูกพัน 25.1 	34,474,791	 	57,544,773	

งบดุล (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 3 120



Muang Thai Insurance Public Company Limited
As	at	31	December	2010	and	2009

(Unit:	Baht)
Note 2010 2009

Liabilities and shareholders' equity
Liabilities
Unearned	premium	reserves 17	 	1,821,392,734	 	1,674,443,777	
Loss	reserves	and	outstanding	claims 	777,353,037	 	633,470,068	
Amounts	withheld	on	reinsurance	treaties 	227,119,519	 	222,829,670	
Due	to	reinsurers 	593,375,625	 	389,425,581	
Premiums	received	in	advance 	1,182,627,141	 	458,201,316	
Retirement	benefit	reserve 	68,170,872	 	61,713,770	
Other	liabilities 18	 	966,246,499	 	371,208,561	
Total liabilities 	5,636,285,427	 	3,811,292,743	
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	
Surplus	on	business	combination 	823,371,749	 	823,371,749	
Unrealised	gains	
				Surplus	on	changes	in	values	of	investments
							 -	net	of	income	tax 	237,390,696	 	106,435,731	
Retained	earnings
				Appropriated
							 Statutory	reserve 19	 	59,000,000	 	59,000,000	
							 Other	reserve 	650,000,000	 	650,000,000	
				Unappropriated 	1,135,489,504	 	898,340,225	
Total shareholders' equity 	4,176,819,804	 	3,808,715,560	
Total liabilities and shareholders' equity 	9,813,105,231	 	7,620,008,303	

  
Off-balance sheet item - commitments
Commitments 25.1 	34,474,791	 	57,544,773	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Income
Statements บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

(หน่วย:	บาท)
2553 2552

ภัยทางทะเล
อัคคีภัย และขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
				เบี้ยประกันภัยรับ 	913,024,875	 108,421,089	 1,934,558,582	 	1,968,806,752	 	4,924,811,298	 	4,550,467,279	
				หัก:	เบี้ยประกันภัยต่อ (155,968,933) (57,791,276) 	(4,318,138) (1,115,979,665) (1,334,058,012) (1,209,714,910)
				เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 	757,055,942	 	50,629,813	 1,930,240,444	 	852,827,087	 	3,590,753,286	 	3,340,752,369	

เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง

	 	 ไม่ถือเป็นรายได้
				(เพิ่มขึ้น)	ลดลงจากปีก่อน (8,466,646) 	(482,615) 	(22,398,109) 	(115,601,586) 	(146,948,956) 	(162,783,542)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 	748,589,296	 	50,147,198	 1,907,842,335	 	737,225,501	 	3,443,804,330	 	3,177,968,827	
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
				ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 	133,510,724	 	26,329,601	 1,201,502,382	 	370,311,028	 	1,731,653,735	 	1,578,814,561	
				ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน  -  - 	6,828,096	 	10,508,893	 	17,336,989	 	9,748,886	
				ค่าจ้างและบำาเหน็จ 	158,758,063	 	(5,366,405) 	293,852,918	 	(29,545,189) 	417,699,387	 	457,332,188	
				ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 	98,518	  - 	9,484,927	 	11,453,336	 	21,036,781	 	39,275,954	
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 	292,367,305	 	20,963,196	 1,511,668,323	 	362,728,068	 	2,187,726,892	 	2,085,171,589	
กำาไรจากการรับประกันภัย 	456,221,991	 	29,184,002	 	396,174,012	 	374,497,433	 	1,256,077,438	 	1,092,797,238	
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	189,419,370	 	143,431,424	
กำาไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 	121,675,697	 	36,304,551	
รายได้อื่น 	9,431,122	 	12,526,834	

	320,526,189	 	192,262,809	
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
				ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 	455,510,672	 	405,375,797	
				ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
	 	 	 สถานที่	และอุปกรณ์ 	95,001,722	 	86,494,901	
				ค่าภาษีและอากร 	498,705	 	1,278,918	
				หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 	15,924,194	 	6,628,278	
				ค่าตอบแทนกรรมการ	(หมายเหตุ		20) 	12,657,414	 	5,536,335	
				ค่าใช้จ่ายในการขาย 	305,986,767	 	207,328,194	
    ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น 	260,801,499	 	240,741,699	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 	1,146,380,973	 	953,384,122	
กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 	430,222,654	 	331,675,925	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(หมายเหตุ	13) 	(36,723,375) 	(74,552,915)
กำาไรสุทธิสำาหรับปี 	393,499,279	 	257,123,010	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 21)
กำาไรสุทธิ 6.67	 4.36	

งบกำาไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit:	Baht)
2010 2009

Marine and
Fire transportation Motor Miscellaneous Total Total

Underwriting income 
				Premium	written 	913,024,875	 108,421,089	 1,934,558,582	 	1,968,806,752	 	4,924,811,298	 	4,550,467,279	
				Less:	Premium	ceded (155,968,933) (57,791,276) 	(4,318,138) (1,115,979,665) (1,334,058,012) (1,209,714,910)
	 			Net	premium	written 	757,055,942	 	50,629,813	 1,930,240,444	 	852,827,087	 	3,590,753,286	 	3,340,752,369	

				 Unearned	premium	reserves		

	 	 	 (increase)	decrease	from	
	 	 	 previous	year (8,466,646) 	(482,615) 	(22,398,109) 	(115,601,586) 	(146,948,956) 	(162,783,542)
Earned premium written 	748,589,296	 	50,147,198	 1,907,842,335	 	737,225,501	 	3,443,804,330	 	3,177,968,827	
Underwriting expenses
				Losses	incurred	during	the	year 	133,510,724	 	26,329,601	 1,201,502,382	 	370,311,028	 	1,731,653,735	 	1,578,814,561	
	 		Losses	adjustment	expenses  -  - 	6,828,096	 	10,508,893	 	17,336,989	 	9,748,886	
				Commissions	and	brokerages 	158,758,063	 	(5,366,405) 	293,852,918	 	(29,545,189) 	417,699,387	 	457,332,188	
				Other	underwriting	expenses 	98,518	  - 	9,484,927	 	11,453,336	 	21,036,781	 	39,275,954	
Total underwriting expenses 	292,367,305	 	20,963,196	 1,511,668,323	 	362,728,068	 	2,187,726,892	 	2,085,171,589	
Income on underwriting 	456,221,991	 	29,184,002	 	396,174,012	 	374,497,433	 	1,256,077,438	 	1,092,797,238	
Net	investment	income 	189,419,370	 	143,431,424	
Gains	on	investments	in	securities 	121,675,697	 	36,304,551	
Other	income 	9,431,122	 	12,526,834	

	320,526,189	 	192,262,809	

Operating expenses
				Personnel	expenses 	455,510,672	 	405,375,797	
				Premises	and	equipment

   expenses 	95,001,722	 	86,494,901	

			 Taxes	and	duties 	498,705	 	1,278,918	
				Bad	debts	and	doubtful	accounts	 	15,924,194	 	6,628,278	
				Directors'	remuneration	(Note	20) 	12,657,414	 	5,536,335	
				Promotion	expenses 	305,986,767	 	207,328,194	
     Other	operating	expenses 	260,801,499	 	240,741,699	
Total operating expenses 	1,146,380,973	 	953,384,122	
Income	before	income	tax 	430,222,654	 	331,675,925	
Corporate	income	tax	(Note	13) 	(36,723,375) 	(74,552,915)
Net income for the year 	393,499,279	 	257,123,010	

Basic income per share (Note 21)
Net	income 6.67	 4.36	

Muang Thai Insurance Public Company Limited
For	the	years	ended	31	December	2010	and	2009

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash Flow
Statements บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

(หน่วย:	บาท)
2553 2552

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 	5,234,926,420	 	4,866,535,088	
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 	(13,263,304) 	(129,795,784)
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(2,250,022,085) 	(1,898,731,663)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(17,336,989) 	(9,748,886)
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(766,725,503) 	(964,935,715)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 	(21,036,781) 	(39,275,954)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	200,682,565	 	131,759,388	
รายได้อื่น 	7,683,626	 	12,501,839	
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 	(906,712,307) 	(849,155,102)
อื่นๆ 	(417,491,958) 	(138,684,543)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 	1,050,703,684	 	980,468,668	
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
				เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 	4,137,791,906	 	3,257,908,317	
				เงินให้กู้ยืม 	5,585,404	 	19,043,848	
				เงินลงทุนอื่น 	759,113	 	1,195,775	
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	1,759,084	 	26,267	
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 	4,145,895,507	 	3,278,174,207	
กระแสเงินสดใช้ไป
				เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 	(4,634,379,171) 	(4,052,934,186)
				เงินฝากสถาบันการเงิน 	(144,271,685) 	(365,770,417)
				ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(34,834,992) 	(42,034,061)
				โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 	(10,152,407) 	(28,032,041)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(4,823,638,255) 	(4,488,770,705)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(677,742,748) 	(1,210,596,498)

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit:	Baht)
2010 2009

Cash flows from (used in) operating activities
Net	direct	premium	written 	5,234,926,420	 	4,866,535,088	
Reinsurance	paid 	(13,263,304) 	(129,795,784)
Losses	incurred	of	direct	insurance 	(2,250,022,085) 	(1,898,731,663)
Losses	adjustment	expenses	of	direct	insurance 	(17,336,989) 	(9,748,886)
Commissions	and	brokerages	of	direct	insurance 	(766,725,503) 	(964,935,715)
Other	underwriting	expenses	of	direct	insurance 	(21,036,781) 	(39,275,954)
Net	investment	income 	200,682,565	 	131,759,388	
Other	income 	7,683,626	 	12,501,839	
Operating	expenses 	(906,712,307) 	(849,155,102)
Others 	(417,491,958) 	(138,684,543)
Net cash flow from operating activities 	1,050,703,684	 	980,468,668	
Cash flows from (used in) investing activities
Cash	flows	from	investing	activities
				Investments	in	securities 	4,137,791,906	 	3,257,908,317	
			 Loans 	5,585,404	 	19,043,848	
				Other	investments 	759,113	 	1,195,775	
				Premises	and	equipment 	1,759,084	 	26,267	
Cash	flows	from	investing	activities 	4,145,895,507	 	3,278,174,207	
Cash	flows	used	in	investing	activities
				Investments	in	securities 	(4,634,379,171) 	(4,052,934,186)
				Deposits	at	financial	institutions 	(144,271,685) 	(365,770,417)
				Premises	and	equipment 	(34,834,992) 	(42,034,061)
				Computer	Software 	(10,152,407) 	(28,032,041)
Cash	flows	used	in	investing	activities 	(4,823,638,255) 	(4,488,770,705)
Cash flows used in investing activities 	(677,742,748) 	(1,210,596,498)

Muang Thai Insurance Public Company Limited
For	the	years	ended	31	December	2010	and	2009

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash Flow
Statements  (Cont inued) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

(หน่วย:	บาท)
2553 2552

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	24) 	(156,350,000)  - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 	(156,350,000)  - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 	216,610,936	 	(230,127,830)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 	406,215,023	 	636,342,853	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 9) 	622,825,959	 	406,215,023	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติ่ม: -
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
				ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
							 -	สุทธิจากภาษีเงินได้ 130,954,965 222,475,857

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit:	Baht)
2010 2009

Cash flows from (used in) financing activities
Dividend	paid	(Note	24) 	(156,350,000)  - 
Cash flows used in financing activities 	(156,350,000)  - 
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 	216,610,936	 	(230,127,830)
Cash	and	cash	equivalents	at	beginning	of	year 	406,215,023	 	636,342,853	
Cash and cash equivalents at end of year (Note 9) 	622,825,959	 	406,215,023	

Supplemental cash flows information: 
Non-cash	transaction
				Surplus	on	changes	in	values	of	investments
						 -	net	of	income	tax 130,954,965 222,475,857

Muang Thai Insurance Public Company Limited
For	the	years	ended	31	December	2010	and	2009

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes
to Financial Statements

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

1. ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชน	ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	บริษัทฯ	

ดำาเนินธุรกิจหลักในการรับประกันวินาศภัยและมีสาขาย่อยในต่างจังหวัดจำานวน	8	 สาขา	 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ 

อยู่ที่	252	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
	 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	2547	 และจัดทำาขึ้นตามวิธีการ

บญัชเีกีย่วกบัการประกันภัยในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องซึง่กำาหนดโดยสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกิจประกันภัย	(“คปภ.”)	ยกเว้นบริษัทฯ	ได้นำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้

	 การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในคำาสั่งนายทะเบียนลงวันที่	6	มีนาคม	2545	ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินนี้ฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ	 ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียด 

ข้างล่างนี้	

(ก)	 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2554	(เว้นแต่แม่บท	

	การบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)	

 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	 การนำาเสนองบการเงิน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552)	 สินค้าคงเหลือ

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552)	 งบกระแสเงินสด

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552)	 นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี	

	 		 และข้อผดิพลาด

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552)	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2552)	 สัญญาก่อสร้าง

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552)	 สัญญาเช่า

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552)	 รายได้

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19		 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552)	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	26		 การบัญชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552)	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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Muang Thai Insurance Public Company Limited
For	the	years	ended	31	December	2010	and	2009

1. General information
	 Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited	(“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	8	sub-branches	 

located	in	other	provinces.		The	registered	address	of	the	Company	is	at	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	(“OIC”)	except	that	TAS	

12	Income	Taxes	has	been	adopted	before	the	date	enforcement.

	 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 
	 During	the	current	year,	the	Federation	of	Accounting	Professions	issued	a	number	of	revised	and	new	accounting	

standards	as	listed	below.	

(a)	 Accounting	standards	that	are	effective	for	fiscal	years	beginning	on	or	after	1	January	2011	(except	Framework	

for	the	Preparation	and	Presentation	of	Financial	Statements,	which	is	immediately	effective):	

 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)

 TAS	1	(revised	2009)	 Presentation	of	Financial	Statements
	 TAS	2	(revised	2009)	 Inventories
	 TAS	7	(revised	2009)	 Statement	of	Cash	Flows
	 TAS	8	(revised	2009)	 Accounting	Policies,	Changes	in	Accounting	Estimates		

	 and	Errors
	 TAS	10	(revised	2009)	 Events	after	the	Reporting	Period
	 TAS	11	(revised	2009)	 Construction	Contracts
	 TAS	16	(revised	2009)	 Property,	Plant	and	Equipment
	 TAS	17	(revised	2009)	 Leases
	 TAS	18	(revised	2009)	 Revenue
	 TAS	19		 Employee	Benefits
	 TAS	23	(revised	2009)	 Borrowing	Costs
	 TAS	24	(revised	2009)	 Related	Party	Disclosures
	 TAS	26		 Accounting	and	Reporting	by	Retirement	Benefit	Plans
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	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่		28	(ปรับปรุง	2552)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่	29		 การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง	

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่		31	(ปรับปรุง	2552)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่		33	(ปรับปรุง	2552)	 กำาไรต่อหุ้น

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่		34	(ปรับปรุง	2552)	 งบการเงินระหว่างกาล

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่		36	(ปรับปรุง	2552)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2552)	 ประมาณการหนีส้นิ	หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้	และสนิทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่		38	(ปรับปรุง	2552)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่		40	(ปรับปรุง	2552)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2		 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3		 การรวมธุรกิจ

	 (ปรับปรุง	2552)	 	

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงาน	

(ปรับปรุง	2552)	 	 ที่ยกเลิก

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	6	 การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

	 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่15	 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2,	11,	23,	26,	27,	28,	29,	31,	40	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2,	3,	5,	6	และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	15	 ไม่เกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ	 ทั้งนี้

เนื่องจากไม่มีการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว	ส่วนมาตรฐานฉบับอื่นๆ	ที่ระบุข้างต้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่าจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มมีมาตรฐานดังกล่าว

(ข)	 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12		 ภาษีเงินได้

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผย		

	 ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 เงินตราต่างประเทศ

	 ฝ่ายบริหารของบรษิทัฯ	เชือ่ว่ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่12	จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคญัต่องบการเงนิสำาหรบั

ปีทีเ่ริม่ใช้มาตรฐานการบญัชดีงักล่าว	ส่วนมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่20	และ	21	ไม่เกีย่วเนือ่งกบัการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

(ก)	 เบี้ยประกันภัย

	 เบีย้ประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวนัทีมี่ผลบังคบัใช้กรมธรรม์ประกนัภยัหลังจากหักเบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคนืแล้ว

สำาหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน	1	ปี	ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน	1	ปีจะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า	โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครอง

(ข)	 เบี้ยประกันภัยรับต่อ

	 เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯ	 ได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจาก

บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

(ค)	 ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

	 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อ

บริษัทฯ	มีสิทธิในการรับเงินปันผล

(ง)	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

	 ดอกเบีย้รบัถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงนิให้กูยื้มโดยคำานวณจากยอดเงนิต้นท่ีคงค้าง	 บรษัิทฯ	 ไม่ตัง้ค้างรบั	

สำาหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดชำาระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินกว่าหกเดือน
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	 TAS	27	(revised	2009)	 Consolidated	and	Separate	Financial	Statements

	 TAS	28	(revised	2009)	 Investments	in	Associates

	 TAS	29	 Financial	Reporting	in	Hyperinflationary	Economies

	 TAS	31	(revised	2009)	 Interests	in	Joint	Ventures

	 TAS	33	(revised	2009)	 Earnings	per	Share

	 TAS	34	(revised	2009)	 Interim	Financial	Reporting

	 TAS	36	(revised	2009)	 Impairment	of	Assets

	 TAS	37	(revised	2009)	 Provisions,	Contingent	Liabilities	and	Contingent	Assets

	 TAS	38	(revised	2009)	 Intangible	Assets

	 TAS	40	(revised	2009)	 Investment	Property

	 TFRS	2		 Share-Based	Payment

	 TFRS	3	(revised	2009)	 Business	Combinations

	 TFRS	5	(revised	2009)	 Non-current	Assets	Held	for	Sale	and	Discontinued	Operations

	 TFRS	6	 Exploration	for	and	Evaluation	of	Mineral	Resources

	 TFRIC	15	 Agreements	for	the	Construction	of	Real	Estate

	 TAS	2,	11,	23,	26,	27,	28,	29,	31,	40,	TFRS	2,	3,	5,	6	and	TFRIC	Interpretation	15	are	not	relevant	to	the	

Company’s	operations	as	no	such	activities	are	currently	undertaken.	Other	standards	mentioned	above	are	

not	expected	to	have	a	material	impact	on	the	Company’s	financial	statements	from	the	year	in	which	they	

are	initially	effective.	

(b)	 Accounting	standards	that	are	effective	for	fiscal	years	beginning	on	or	after	1	January	2013:		

	 TAS	12		 Income	Taxes

	 TAS	20	(revised	2009)	 Accounting	for	Government	Grants	and	

	 	 Disclosure	of	Government	Assistance

	 TAS	21	(revised	2009)	 The	Effects	of	Changes	in	Foreign	Exchange	Rates

	 The	Company’s	management	believes	that	TAS	12	will	not	have	any	significant	impact	on	the	financial	statements	

for	the	year	when	they	are	initially	applied.	TAS	20	and	21	are	not	relevant	to	the	Company’s	operations.

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.
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(จ)	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายหลักทรัพย์

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายหลักทรัพย์บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่เกิดรายการ

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 เบีย้ประกนัภยัค้างรบัแสดงมลูค่าตามจำานวนมลูค่าสุทธท่ีิจะได้รบั	บรษัิทฯ	บันทึกค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญสำาหรบัผลขาดทนุ

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะห์อายุหนี้

4.4  เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย ์

ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น	 และจะบันทึกเป็นกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุน 

เมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป	

(ข)	 เงนิลงทนุในตราสารหน้ีทีจ่ะครบกำาหนดชำาระในหนึง่ปี	รวมทัง้ทีจ่ะถอืจนครบกำาหนดแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุ

ตัดจำาหน่าย	บริษัทฯ	ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งจำานวน 

ทีต่ดัจำาหน่าย/รบัรูน้ีจ้ะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบีย้รบัตราสารหนีจ้ดัเป็นประเภททีจ่ะถอืจนครบกำาหนดเมือ่

บริษัทฯ	มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำาหนดไถ่ถอน

	(ค)	 เงนิลงทนุในตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป	ซึง่แสดงตามราคาทนุสทุธจิาก

ค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)		

	 มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ	ณ	สิน้วนัทำาการสดุท้ายของปี 

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 มูลค่า

ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

	 บริษัทฯ	ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน	

	 ในกรณทีีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเป็นอกีประเภทหนึง่	บรษิทัฯ	จะปรบัมลูค่าของเงนิลงทนุ

ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่า

ยตุธิรรม	ณ	วนัที่โอนได้บนัทกึเป็นรายการกำาไรหรอืขาดทนุ	ในงบกำาไรขาดทนุหรอืแสดงเป็นส่วนเกนิ	(ตำา่กว่า)	ทนุจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

	 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกเป็น

รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน	

4.5  เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	บริษัทฯ	ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์ในการเกบ็หนี้	การประเมนิฐานะทางการเงนิของลกูหนี้	และแนวโน้มทีจ่ะได้รบัชำาระจากลกูหนี้โดยพจิารณา

เป็นรายๆ	ไป

4.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม	 และค่าเผื่อการ 

ด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณ	ดงันี้

	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 		20	ปี

	 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน	 3-5	ปี

	 ยานพาหนะ	 			5	ปี
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(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	on	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 Premiums due and uncollected and allowance for doubtful accounts

 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	available-for-sale	securities	are	stated	at	fair	value.		Changes	in	the	fair	value	of	these	

securities	are	recorded	as	a	separate	item	in	shareholders’	equity,	and	will	be	recorded	as	gains	or	

losses	in	the	income	statement	when	the	securities	are	sold.	

(b)	 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/accreted	by	the	effective	

rate	method	with	the	amortised/accreted	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.

(c)	 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.		

The	fair	value	of	debt	instruments	is	determined	based	on	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	from	one	type	to	another,	such	investments	will	be 

readjusted	to	their	fair	value	as	at	the	reclassification	date.		The	difference	between	the	carrying	amount	of	

the	investments	and	the	fair	value	on	the	date	of	reclassification	are	recorded	as	gains	or	losses	in	the	income	

statement	or	recorded	as	surplus	(deficit)	from	changes	in	the	value	of	investments	in	shareholders’	equity,	

depending	on	the	type	of	investment	that	is	reclassified.	

	 On	disposal	of	an	investment,	the	difference	between	net	disposal	proceeds	and	the	carrying	amount	of	the 

investment	is	recognised	as	income	or	expenses	in	the	income	statement.	

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:

	 Buildings	and	building	improvements	 		20	years

	 Furniture,	fixtures	and	office	equipment	 3	-	5	years

	 Vehicles		 		5	years
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	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

	 บริษัทฯ	ตัดรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ออกจากบัญชี	เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	 (ผล

ต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น)	 จะรับรู้ในงบกำาไร

ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ	ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

	 บริษัทฯ	บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น	ณ	

วนัทีซ่ือ้ธรุกิจ	 ส่วนสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนที่ได้มาจากการอืน่บรษิทัฯ	 จะบันทกึต้นทุนเริม่แรกของสนิทรพัย์นัน้ตามราคาทนุ	

ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น

	 บริษัทฯ	 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้	 และจะประเมนิการด้อยค่าของสินทรพัย์ดงักล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า	

บรษิทัฯ	จะทบทวนระยะเวลาการตดัจำาหน่ายและวธิกีารตดัจำาหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย	

ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัด	มีดังนี้	

    อายุให้ประโยชน์

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 5-10	ปี

	 ความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ	 15	ปี

	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 15	ปี

4.8 ค่าความนิยม

	 บริษัทฯ	 บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	 ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

สุทธิที่ได้มา	 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	 บริษัทฯ	 จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้

เป็นกำาไรในงบกำาไรขาดทุนทันที

	 บริษัทฯ	แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี

หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 จะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด)	 ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจาก

การรวมกิจการ	 และบริษัทฯ	 จะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

แต่ละรายการ	(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ

สนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดตำา่กว่ามลูค่าตามบญัช	ีบรษิทัฯ	จะรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทนุ	และบรษิทัฯ 

ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกบริษัทฯ	

ควบคุมโดยบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถงึบคุคลซึง่มสีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	ซึง่ทำาให้มี

อทิธพิลอย่างเป็นสาระสำาคญัต่อบรษิทัฯ	ผูบ้รหิารสำาคญั	กรรมการ	หรอืพนกังานของบรษิทัฯ	ทีม่อีำานาจในการวางแผน

และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

	 จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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	 Depreciation	is	included	in	determining	income.

	 No	depreciation	is	provided	on	land	and	assets	under	construction.

	 An	item	of	premises	and	equipment	is	derecognised	upon	disposal	or	when	no	future	economic	benefits	

are	expected	from	its	use	or	disposal.		Any	gain	or	loss	arising	on	disposal	of	an	asset	(calculated	as	the 

difference	between	the	net	disposal	proceeds	and	the	carrying	amount	of	the	asset)	is	included	in	the	income	

statement	when	the	asset	is	derecognised.

4.7 Intangible assets and amortisation

	 Intangible	assets	acquired	through	business	combination	are	initially	recognised	at	their	fair	value	on	the	date	

of	business	acquisition	while	intangible	assets	acquired	in	other	cases	are	recognised	at	cost.		Following	the	

initial	recognition,	the	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	relationship	 15		years

	 Customer	relationship	 15		years

4.8 Goodwill

	 Goodwill	is	initially	recorded	at	cost,	which	equals	to	the	excess	of	cost	of	business	combination	over	the	

fair	value	of	the	net	assets	acquired.	If	the	fair	value	of	the	net	assets	acquired	exceeds	the	cost	of	business	

combination,	the	excess	is	immediately	recognised	as	gain	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 Long-term leases

	 Operating	lease	payments	are	recognised	as	an	expense	in	the	income	statement	on	a	straight	line	basis	

over	the	lease	term.
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4.11 เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 บริษัทฯ	ตั้งเงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดย	คปภ.	ดังนี้

	 การประกันอัคคีภัย	รถยนต์	ตัวเรือ	และภัยเบ็ดเตล็ด	-	วิธีเฉลี่ยรายเดือน	(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)

	 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	(เฉพาะเที่ยว)	 -	เต็มจำานวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง

	 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง	 -	เต็มจำานวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง

4.12 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

	 บริษัทฯ	 บันทึกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามจำานวนท่ีจะจ่ายจริง	 ส่วนสำารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเม่ือได้รับ 

การแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของ 

ฝ่ายบริหาร	มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้บริษัทฯ	

ได้ตั้งสำารองเพิ่มเติมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ	ทราบ	(Incurred	but	not	reported-

IBNR)	ในจำานวนทีส่งูกว่าระหว่างจำานวนสำารอง	IBNR	ทีค่ำานวณโดยวธิกีารทางคณติศาสตร์ประกนัภยัและวธิร้ีอยละ	2.5	

ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดย	คปภ.	

4.13 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

4.14 เงินตราต่างประเทศ

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้

สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบดุล	

	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันที่ในงบดุล	บริษัทฯ	จะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ 

บรษิทัฯ	หากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่าและจะทำาการประเมนิการด้อยค่าของค่าความนยิมเป็นรายปี	บรษิทัฯ	

รบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าตำา่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	

ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์

แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	 บริษัทฯ	 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ

ประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์ที่

กำาลังพิจารณาอยู่	ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	บริษัทฯ	ใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด

ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์	 ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุน

ในการจำาหน่าย	 โดยการจำาหน่ายน้ันผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคา 

กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทฯ	จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน

	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู ้

ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง	บริษัทฯ	 จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	 และจะกลับรายการ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ 

ได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด	 โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ 

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ	บริษัทฯ	จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดย 

รับรู้ไปยังงบกำาไรขาดทุนทันที	

4.16 ผลประโยชน์พนักงาน

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 โบนัส	 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น 

ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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4.11 Unearned premium reserve

	 Unearned	premium	reserve	is	set	aside	as	follows,	in	compliance	with	the	OIC	guidelines:

	 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	

4.12 Loss reserves and outstanding claims

	 Outstanding	claims	are	recorded	at	the	amount	to	be	actually	paid.		Loss	reserve	is	provided	upon	receipt	of	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	estimate	is	not	however,	to	exceed	the	sum-insured	under	the	

relevant	policy.		In	addition,	the	Company	is	to	allocate	a	provision	for	losses	incurred	but	not	yet	reported	

(IBNR)	according	to	the	actuarial	method,	but	it	is	not	to	be	less	than	2.5%	of	the	net	written	premium	for	the	

previous	12	months	in	compliance	with	the	OIC	guidelines.

4.13 Commissions and brokerages

	 Commissions	and	brokerages	are	expended	when	incurred.

4.14 Foreign currency 

	 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.

4.15 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.

	 In	the	assessment	of	asset	impairment	if	there	is	any	indication	that	previously	recognised	impairment	losses	

may	no	longer	exist	or	may	have	decreased,	the	Company	estimates	the	asset’s	recoverable	amount.		A	

previously	recognised	impairment	loss	is	reversed	only	if	there	has	been	a	change	in	the	assumptions	used	

to	determine	the	asset’s	recoverable	amount	since	the	last	impairment	loss	was	recognised.		The	increased	

carrying	amount	of	the	asset	attributable	to	a	reversal	of	an	impairment	loss	shall	not	exceed	the	carrying	

amount	that	would	have	been	determined	had	no	impairment	loss	been	recognised	for	the	asset	in	prior	years.	

Such	reversal	is	recognised	in	the	income	statement.

4.16 Employee benefits

	 Salary,	wages,	bonuses	and	contributions	to	the	social	security	fund	and	provident	fund	are	recognised	as	

expenses	when	incurred.

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0139



4.17 ประมาณการหนี้สิน

	 บริษทัฯ	จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว	และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯ	จะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้	และบรษิทัฯ	

สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 สำารองเงินเกษียณอายุพนักงาน

	 ตามเงื่อนไขของกฎหมายแรงงานนอกเหนือจากกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีเงินสำารองพนักงานเกษียณ

อายุซึง่จะจ่ายให้แก่พนักงานประจำาเม่ือเกษยีณอาย	ุโดยคำานวณตามระยะเวลาการปฏบิตังิานและเงนิเดอืนของพนกังาน	

เงินสำารองนี้บันทึกไว้ในบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่พนักงานทำางานกับบริษัทฯ

4.19 ภาษีเงินได้

(ก)	 ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ

	 บริษัทฯ	 บันทึกภาษีเงินได้ตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยคำานวณจากกำาไร	

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประมวลรัษฎากร

(ข)	 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	

ณ	 วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น	 โดยใช้อัตราภาษีสำาหรับงวดท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชหีรอืในงวดทีก่จิการคาดว่าจะจ่ายชำาระหนีส้นิภาษโีดยใช้อตัราภาษี

ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	 บริษัทฯ	 รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี	 และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้	 ทั้งนี้บริษัทฯ 

จะรับรูส้นิทรพัย์ภาษเีงินได้รอตดับญัชกีต่็อเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯ	จะมกีำาไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 บริษัทฯ	จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	ณ	วันที่ในงบดุล	และจะปรับลดมูลค่า

ตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	จะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯ	 จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่

ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ

ต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจำานวนทีป่ระมาณการไว้	การใช้ดลุยพนิจิ

และการประมาณการที่สำาคัญ	มีดังนี้

 สัญญาเช่า

	 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ	ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ	ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์

ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากหนี้แต่ละราย	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้าง	และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	

เป็นต้น
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4.17 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.

4.18 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.

4.19 Income tax

(a)	 Current	tax

	 Income	tax	is	provided	in	the	accounts	at	the	amount	expected	to	be	paid	to	the	taxation	authorities,	

based	on	taxable	profits	determined	in	accordance	with	the	Revenue	Code.	

(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	tax	rates	that	are	expected	

to	apply	to	the	period	when	the	asset	is	realised	or	the	liability	is	settled,	based	on	tax	rates	that	have	

been	enacted	or	substantively	enacted	by	the	end	of	the	reporting	period.

	 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	from	these	estimate.		

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.	
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  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

	 บริษัทฯ	 จะต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการ

ด้อยค่า	การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อ

เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

	 นอกจากนีฝ่้ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการ

ด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืตำา่กว่ามลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์นัน้	ในการนีฝ่้ายบรหิารจำาเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิ

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ณ	 วันที่ได้มา	 ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน 

ภายหลัง	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด	รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 บริษัทฯ	 จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	 จะมีกำาไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ	ควรรับรู้

จำานวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชเีป็นจำานวนเท่าใด	โดยพจิารณาถงึจำานวนกำาไรท่ีคาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

	 ณ	วันที่ในงบดุล	บริษัทฯ	ต้องประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน	

คือ	ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว	และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว

แต่บรษิทัฯ	ยงัไม่ได้รบัรายงาน	(Incurred	but	not	reported-IBNR)	ซึง่ต้องใช้วธิกีารทางคณติศาสตร์ประกนัภยัทีเ่ป็นมาตรฐาน

สากล	เช่น	วิธี	Chain	Ladder	หรือวิธี	Bornheutter-Ferguson	ในการประมาณการ	

	 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต	 ซึ่งได้แก่	 การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการค่าสนิไหมทดแทน	การจ่ายชำาระค่าสนิไหมทดแทนของบรษิทัฯ	ค่าสนิไหมทดแทนเฉลีย่	จำานวนครัง้ของค่าสนิไหม	

เป็นต้น	ในการคำานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้	จะทำาการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย	และต้อง

ใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuary)	ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัย

และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เป็นผู้วิเคราะห์

	 อย่างไรก็ตาม	ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต	จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

 คดีฟ้องร้อง

	 บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่

ถกูฟ้องร้องแล้วและเชือ่ม่ันว่าความเสยีหายทีเ่กิดขึน้จะไม่เกนิกว่าจำานวนที่ได้บนัทกึไว้แล้ว	ณ	วนัที่ในงบการเงนิ	อย่างไรกต็าม	

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทฯ	 คำานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า 

รูปแบบทางกฎหมาย

	 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้	ดังนี้
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 Impairment of equity investments 

	 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 and 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.	

	 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	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	recognised,	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	or	

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.

 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.		However,	actual	results	could	differ	from	the	estimates.

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.

	 The	relationships	between	the	Company	and	its	related	parties	are	summarised	below.
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	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	 และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	 ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้	ดังนี้

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	บริษัทฯ	มียอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้

 รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด	 การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จำากัด	(มหาชน) การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน) การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ภัทรสัมพันธ์	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ที.ไอ.ไอ.	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน) การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	เซอร์วิส	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ยุพงษ์	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน) การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ลิสซิ่งกสิกรไทย	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	สมบัติลำ่าซำา	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	สำานักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ์	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน	ข้าวกล้า	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	เอเซียไฟเบอร์	จำากัด	(มหาชน) การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
	 บริษัท	ซังออนเร่	(กรุงเทพ)	จำากัด การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

(หน่วย:	บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 นโยบายการกำาหนดราคา

 รายการธรุกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

	 เบี้ยประกันภัยจ่าย 79.74 79.77 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัยและ	

การประกันต่อตามประเภทของการ

ประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
	 เบี้ยประกันภัยรับ 303.10 163.63 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัยและ	

การประกันต่อตามประเภทของการ

ประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
	 ค่าบำาเหน็จจ่าย 86.53 89.52 ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า
	 ค่าบำาเหน็จรับ 27.58 18.84 ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า
	 เงินปันผลรับ 14.32 15.85 ตามที่ประกาศจ่าย
	 ดอกเบี้ยรับ 3.04 15.93 ร้อยละ	0.25	ถึงร้อยละ	4.45	ต่อปี
	 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	 52.68 33.78 ราคาตามสัญญา
	 เงินสมทบกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ 12.40 2.15 ราคาตามสัญญา
	 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6.27 6.73 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่	

เกี่ยวข้องคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
	 ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 21.48 7.30 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
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 Name of related parties Relationship with the Company

	 Muang	Thai	Life	Assurance	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Muangthai	Group	Holding	Co.,	Ltd.	 Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Phatra	Leasing	Pcl.	 Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Muang	Thai	Real	Estate	Pcl. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Phatra	Sumphan	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Road	Accident	Victims	Protection	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 T.I.I.	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Thai	Reinsurance	Pcl. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Kasikorn	Bank	Pcl. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Muang	Thai	Group	Service	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Yupong	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Loxley	Pcl. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Kasikorn	Leasing	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Sombat	Lamsam	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Chuladit	Architect	Office	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Khao	Kla	Venture	Capital	Management	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Asia	Fiber	Pcl. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding
	 Saint	Honore	(Bangkok)	Co.,	Ltd. Related	by	way	of	common	directors	and/or	shareholding

(Unit:	Million	Baht)

For the years ended 31 December 

2010 2009 Pricing policy

 Transactions with related 
   companies
	 Premium	expenses 79.74 79.77 Normal	commercial	terms	for	insurance	and		

reinsurance	depending	on	type	of	
insurance	and	reinsurance	contracts

	 Premium	written 303.10 163.63 Normal	commercial	terms	for	insurance	and		
reinsurance	depending	on	type	of	
insurance	and	reinsurance	contracts

	 Commission	expenses 86.53 89.52 As	stated	in	the	agreement	upon	normal	
commercial	terms	for	business	operations

 Commission income 27.58 18.84 As	stated	in	the	agreement	upon	normal	
commercial	terms	of	business	operations

	 Dividend	income 14.32 15.85 As	declared

	 Interest	income 3.04 15.93 0.25%	-	4.45%	per	annum

	 Rental	and	service	expenses 52.68 33.78 Contract	price

	 Contribution	to	the	compulsory		
	 of	motor	insurance’s	fund 12.40 2.15 Contract	price

	 Bank	charges 6.27 6.73 Same	rate	as	those	charged	by	financial	institutions		
and	related	company	to	general	customers

	 Claim	paid 21.48 7.30 Normal	commercial	term	for	insurance

 

	 During	the	year,	the	Company	had	significant	business	transactions	with	related	parties.		Such	transactions,	which	

are	summarised	below,	arose	in	the	ordinary	course	of	business	and	were	concluded	on	commercial	terms	and	

bases	agreed	upon	between	the	Company	and	those	related	parties.

	 As	at	31	December	2010	and	2009,	the	balances	of	the	accounts	between	the	Company	and	those	related	companies	are	as	follows:

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0145



(หน่วย:	บาท)

2553 2552

 เงินฝากสถาบันการเงิน
	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) 154,451,029 278,038,735
 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) 								67,446,272																 32,910,664

6.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

6.2 อื่นๆ

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี	2553	 บริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายสำาหรับเงินเดือน	 โบนัส	 ค่าเบี้ยประชุม	 และเงินบำาเหน็จของกรรมการและผู้บริหารเป็น 

จำานวนเงิน	70.8	ล้านบาท	(2552:	56.7	ล้านบาท)

7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
 

(หน่วย:	บาท)

2553 2552

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) 81,063,991 129,265,000 68,219,468 87,054,353
	 บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จำากัด	(มหาชน) 63,664,851 184,860,000 63,664,851 111,540,000

144,728,842 314,125,000 131,884,319 198,594,353
 เงินลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
	 บริษัท	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน) 5,253,244 5,253,244
	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด 683,180 683,180
	 บริษัท	ที.	ไอ.	ไอ.	จำากัด 372,500 372,500

6,308,924 6,308,924
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้
	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) - 100,000,000
	 บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จำากัด	(มหาชน) 10,000,000 10,000,000

10,000,000 110,000,000

(หน่วย:	บาท)

2553 2552
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจำาหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจำาหน่าย มูลค่ายุติธรรม

 หลักทรัพย์เผื่อขาย
	 ตราสารทุน
	 	 หุ้นทุน 547,906,861 834,605,402 404,088,842 523,782,478
	 	 หน่วยลงทุน 945,054,353 996,683,017 800,021,891 821,254,225
	 ตราสารหนี้
	 	 พันธบัตร 805,103,671 805,101,408 160,285,278 162,360,139
	 	 หุ้นกู้ 36,480,768 37,285,392 151,486,030 150,399,507
	 	 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
	 					 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 339,129,566 - 141,914,308 -
 รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,673,675,219 2,673,675,219 1,657,796,349 1,657,796,349
 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
	 	 พันธบัตร 1,152,280,590 1,026,385,395
	 	 ตั๋วเงิน 70,000,000 85,141,439
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(Unit:	Baht)

2010 2009

Coat Fair value Coat Fair value

 Investments in listed stocks
	 Kasikorn	Bank	Pcl. 81,063,991 129,265,000 68,219,468 87,054,353
	 Phatra	Leasing	Pcl. 63,664,851 184,860,000 63,664,851 111,540,000

144,728,842 314,125,000 131,884,319 198,594,353
 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
	 Kasikorn	Bank	Pcl. - 100,000,000
	 Phatra	Leasing	Pcl. 10,000,000 10,000,000

10,000,000 110,000,000

(Unit:	Baht)

2010 2009

 Deposits with financial institution
	 Kasikorn	Bank	Pcl. 154,451,029 278,038,735
 Premiums due and uncollected
	 Kasikorn	Bank	Pcl. 								67,446,272																 32,910,664

6.1 Investments in securities

6.2 Others

Directors and management’s remuneration

In	the	year	2010,	the	Company	had	salaries,	bonus,	meeting	allowances,	and	gratuities	of	its	directors	and	management	

recognised	as	expenses	totaling	Baht	70.8	million	(2009:	Baht	56.7	million).

7. Investments in securities - net
 (Unit:	Baht)

2010 2009
Cost/

Amortised cost Fair Value
Cost/

Amortised cost Fair Value
 Available-for-sale securities
	 Equity	securities
				 	 Stocks 547,906,861 834,605,402 404,088,842 523,782,478
				 	 Unit	trusts 945,054,353 996,683,017 800,021,891 821,254,225
	 Debt	securities
				 	 Bonds 805,103,671 805,101,408 160,285,278 162,360,139
				 	 Debentures 36,480,768 37,285,392 151,486,030 150,399,507
				 	 Unrealised	gains	on	changes	in	values	of		

   investments 339,129,566 - 141,914,308 -
 Total available-for-sale securities 2,673,675,219 2,673,675,219 1,657,796,349 1,657,796,349
 Held-to-maturity debt securities
	 Bonds 1,152,280,590 1,026,385,395
	 Notes 70,000,000 85,141,439
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 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	พันธบัตรจำานวน	0.7	ล้านบาท	(2552:	1.9	ล้านบาท)	ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันต่อศาล
กรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 พันธบัตรซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำานวน	463.2	 ล้านบาท	 ได้วางไว้เป็นเงินสำารองประกันภัยกับ 
นายทะเบียนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีระยะเวลาครบกำาหนด	ดังนี้

 

	 ในระหว่างปี	2553	บริษัทฯ	ได้ขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	โดยราคาทุนตัดจำาหน่ายของตราสารหนี้เท่ากับ	230.3	
ล้านบาท	กำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นจำานวน	8.0	ล้านบาท	

(หน่วย:	บาท)
2553 2552

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจำาหน่าย

มูลค่า
ยุติธรรม

	 	 หุ้นกู้ 798,509,809 937,812,972
					 	 หลักทรัพย์อื่น 10,038,131 -
	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - (3,365,767)
 รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 2,030,828,530 2,045,974,039
 เงินลงทุนทั่วไป
	 	 ตราสารทุน
	 	 หุ้นทุน 63,649,482 63,649,482
	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า (4,927,545) (5,311,081)
 รวมเงินลงทุนทั่วไป 58,721,937 58,338,401
 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 4,763,225,686 3,762,108,789

(หน่วย:	บาท)
2552

ระยะเวลาครบกำาหนด
ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

 หลักทรัพย์เผื่อขาย
	 พันธบัตร 67,110,468 54,418,740 40,830,931 162,360,139
	 หุ้นกู้ 5,811,998 134,062,463 10,525,046 150,399,507
 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
	 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 330,305,316 1,132,061,403 896,366,966 2,358,733,685

(หน่วย:	บาท)
2553

ระยะเวลาครบกำาหนด
ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

 หลักทรัพย์เผื่อขาย

	 พันธบัตร 716,121,543 81,390,594 7,589,272 805,101,409
	 หุ้นกู้ 10,087,679 27,197,713 - 37,285,392
 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
	 พันธบัตร 71,015,155 525,883,872 555,381,563 1,152,280,590
	 ตั๋วเงิน 20,000,000 50,000,000 - 70,000,000
	 หุ้นกู้ 120,000,000 537,104,747 141,405,062 798,509,809
	 หลักทรัพย์อื่น - 10,038,131 - 10,038,131
	 รวม 937,224,377 1,231,615,057 704,375,897 2,873,215,331
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 As	at	31	December	2010,	bonds	of	Baht	0.7	million	(2009:	Baht	1.9	million)	have	been	placed	with	the	court	as	a	
security	for	cases	brought	against	insured	driver.

	 As	at	31	December	2010,	bonds	with	fair	value	totaling	Baht	463.2	million	was	pledged	as	Non-Life	insurance	policy	
reserve	with	the	Registrar	of	the	Office	of	Insurance	Commission	under	the	Non-Life	Insurance	Act.

	 Investments	in	debt	securities	as	at	31	December	2010	and	2009	will	be	matured	redemption	as	follows:	

	 During	the	year	2010,	the	Company	sold	held-to-maturity	debt	securities,	of	which	the	amortised	costs	amounted	

to	Baht	230.3	million.	Net	relapsed	gain	from	sales	of	those	securities	was	Baht	8.0	million.

(Unit:	Baht)
2010 2009

Cost/
Amortised cost Fair Value

Cost/
Amortised cost Fair Value

	 	 Debentures 798,509,809 937,812,972
	 	 Other	security 10,038,131 -
	 	 Allowance	for	impairment	loss - (3,365,767)
 Total held-to-maturity debt securities 2,030,828,530 2,045,974,039
 Other securities
	 	 Equity	securities
	 	 Stocks 63,649,482 63,649,482
	 	 Allowance	for	impairment	loss (4,927,545) (5,311,081)
 Total other securities 58,721,937 58,338,401
 Total investments in securities - net 4,763,225,686 3,762,108,789

(Unit:	Baht)
2010

Period to maturity
Within 1 year 1-5 years Over 5 years Total

 Available-for-sale securities
	 Bonds 716,121,543 81,390,594 7,589,272 805,101,409
	 Debenture 10,087,679 27,197,713 - 37,285,392
 Held-to-maturity debt securities
	 Bonds 71,015,155 525,883,872 555,381,563 1,152,280,590
	 Notes	 20,000,000 50,000,000 - 70,000,000
	 Debentures 120,000,000 537,104,747 141,405,062 798,509,809
	 Other	security - 10,038,131 - 10,038,131
	 Total 937,224,377 1,231,615,057 704,375,897 2,873,215,331

(Unit:	Baht)
2010

Period to maturity
Within 1 year 1-5 years Over 5 years Total

 Available-for-sale securities
	 Bonds 67,110,468 54,418,740 40,830,931 162,360,139
	 Debenture 5,811,998 134,062,463 10,525,046 150,399,507
 Held-to-maturity debt securities
	 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 330,305,316 1,132,061,403 896,366,966 2,358,733,685

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0149



(หน่วย:	บาท)
2553

 ระยะเวลาค้างชำาระ ทรัพสินจำานองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

เงินต้น
ดอกเบี้ย
ค้างรับ เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ รวม

	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 29,556,048 - 3,436,281 - 32,992,329 - 32,992,329

	 เกินกว่ากำาหนดชำาระ

	 		 น้อยกว่า	6	เดือน 		1,015,547 6,900 - - 		1,015,547 6,900 		1,022,447

	 		 มากกว่า	12	เดือน 		771,714 - - - 771,714 - 				771,714

	 รวม 31,343,309 6,900 3,436,281 - 34,779,590 6,900 34,786,490

	 หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	(497,280) - - - 	(497,280) - 	(497,280)

	 เงินให้กู้ยืมและ

				 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	-	สุทธิ 30,846,029 6,900 3,436,281 - 34,282,310 6,900 34,289,210

8. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำาแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่

ค้างชำาระ	มีดังนี้

	 บริษัทฯ	 มีเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการโดยกำาหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลและหลักทรัพย์คำ้าประกันไม่เกิน	10	

เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน	300,000	บาท	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.85	ต่อปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินให้กู้ยืมแก่

พนักงานมีจำานวนเงิน	3.4	ล้านบาท	(2552:	2.7	ล้านบาท)

9. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน/เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจำา	ตั๋วเงิน	และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง	0.00	ถึง	3.50	

ต่อปี	(2552:	ร้อยละ	0.00	ถึง	4.00	ต่อปี)

(หน่วย:	บาท)

2553 2552

	 เงินสด	 419,500 440,000
	 เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 206,626,172 113,556,461
	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา 1,319,451,037 1,051,617,627
	 รวม 1,526,496,709 1,165,614,088
	 เงินลงทุนระยะสั้น 199,842,945 -
	 หัก:	เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกำาหนดเกินกว่า
	 		 3	เดือนและที่มีข้อจำากัดการใช้ (1,103,513,695) (759,399,065)
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 622,825,959 406,215,023

 

(หน่วย:	บาท)
2552

 ระยะเวลาค้างชำาระ ทรัพสินจำานองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

เงินต้น
ดอกเบี้ย
ค้างรับ เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ รวม

	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 38,092,338 - 2,666,047 - 40,758,385 - 40,758,385

	 เกินกว่ากำาหนดชำาระ

	 		 น้อยกว่า	6	เดือน 1,775,243 9,435 - - 1,775,243 9,435 1,784,678

	 		 มากกว่า	12	เดือน 3,992,906 173,784 - - 3,992,906 173,784 4,166,690

	 รวม 43,860,487 183,219 2,666,047 - 46,526,534 183,219 46,709,753

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

	 เงินให้กู้ยืมและ

				 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	-	สุทธิ 41,493,764 183,219 2,666,047 - 44,159,811 183,219 44,343,030

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 3 150



8. Loans and accrued interest
	 As	at	31	December	2010	and	2009,	loans	and	accrued	interest	aged	by	principle	and	accrued	interest	are	as	follows:

	 The	Company	provides	loans	to	employees	under	staff	benefit	plan.		The	loans	are	limited	not	exceed	10	times	of	

salary	and	not	over	Baht	300,000	for	personal	guarantee	and	secured	loans.	Interest	is	charged	at	4.85%	per	annum.		

As	at	31	December	2010,	loans	to	employees	are	Baht	3.4	million	(2009:	Baht	2.7	million).

9. Cash and deposits at financial institutions / Cash and cash equivalents
 

 As	at	31	December	2010,	bank	deposits	in	saving	accounts,	fixed	deposits	notes	and	bills	of	exchange	carried	interest	

between	0.00	and	3.50%	per	annum	(2009:	between	0.00	and	4.00%	per	annum).

(Unit:	Baht)
2010

Outstanding period Mortgage loans Other loans Total

Principal
Accrued
Interest Principal

Accrued
Interest Principal

Accrued
Interest Total

	 Current 29,556,048 - 3,436,281 - 32,992,329 - 32,992,329

	 Overdue:
			 	 Less	than	6	months 		1,015,547 6,900 - - 		1,015,547 6,900 		1,022,447

					 Over	12	months 		771,714 - - - 771,714 - 				771,714

	 Total 31,343,309 6,900 3,436,281 - 34,779,590 6,900 34,786,490

	 Less:	Allowance	for	
	 	 doubtful	accounts 	(497,280) - - - 	(497,280) - 	(497,280)

	 Loans	and	accrued	

	 	 interest	-	net 30,846,029 6,900 3,436,281 - 34,282,310 6,900 34,289,210

(Unit:	Baht)
2009

Outstanding period Mortgage loans Other loans Total

Principal
Accrued
Interest Principal

Accrued
Interest Principal

Accrued
Interest Total

	 Current 38,092,338 - 2,666,047 - 40,758,385 - 40,758,385

	 Overdue:
			 	 Less	than	6	months 1,775,243 9,435 - - 1,775,243 9,435 1,784,678

					 Over	12	months 3,992,906 173,784 - - 3,992,906 173,784 4,166,690

	 Total 43,860,487 183,219 2,666,047 - 46,526,534 183,219 46,709,753

	 Less:	Allowance	for	
	 	 doubtful	accounts (2,366,723) - - - (2,366,723) - (2,366,723)

	 Loans	and	accrued	

	 	 interest	-	net 41,493,764 183,219 2,666,047 - 44,159,811 183,219 44,343,030

(Unit:	Baht)

2010 2009

	 Cash	on	hand 419,500 440,000
	 Deposits	at	banks	with	no	fixed	maturity	date 206,626,172 113,556,461
	 Deposits	at	banks	with	fixed	maturity	date 1,319,451,037 1,051,617,627
	 Total	 1,526,496,709 1,165,614,088
	 Short-term	Invesment 199,842,945 -
	 Less:	Deposits	at	banks	which	amounts	maturing
	 		 	 in	over	3	months	and	subject	to	restrictions (1,103,513,695) (759,399,065)
	 Cash	and	cash	equivalents 622,825,959 406,215,023

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0151



	 เงินฝากประจำาส่วนหนึ่งจำานวนประมาณ	14.8	ล้านบาท	(2552:	30.0	ล้านบาท)	มีข้อจำากัดในการใช้	ทั้งนี้เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ของบริษัทฯ

	 เงินฝากประจำาจำานวน	34.0	ล้านบาท	(2552:	34.0	ล้านบาท)	ได้ถูกนำาไปวางไว้กับนายทะเบียนสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

10.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะและเครื่องตกแต่ง	และอุปกรณ์สำานักงาน

จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมี

จำานวนเงินประมาณ	286.3	ล้านบาท	(2552:	308.6	ล้านบาท)

11. เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ

(หน่วย:	บาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สำานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

 ราคาทุน
	 31	ธันวาคม	2552 40,514,215 288,270,120 351,436,783 16,693,987 - 696,915,105
	 ซื้อเพิ่ม 2,482,264 - 10,986,134 - 21,376,447 34,844,845
	 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (37,979,141) (4,834,301) - (42,813,442)
	 31	ธันวาคม	2553 42,996,479 288,270,120 324,443,776 11,859,686 21,376,447 688,946,508
 ค่าเสื่อมราคาสะสม
	 31	ธันวาคม	2552 - 129,918,356 284,506,861 12,479,726 - 426,904,943
	 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 12,757,447 24,585,260 1,422,829 - 38,765,536
	 ค่าเสื่อมราคาสะสม
	 	 ส่วนที่จำาหน่าย/
	 	 ตัดจำาหน่าย - - (37,957,703) (4,834,298) - (42,792,001)
	 31	ธันวาคม	2553 - 142,675,803 271,134,418 9,068,257 - 422,878,478
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
	 31	ธันวาคม	2552 40,514,215 158,351,764 66,929,922 4,214,261 - 270,010,162
	 31	ธันวาคม	2553 42,996,479 145,594,317 53,309,358 2,791,429 21,376,447 266,068,030
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
	 2552 35,598,237
	 2553 38,765,536

(หน่วย:	บาท)

2553 2552

	 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 253,102,873 103,663,510
	 หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,292,097) -
	 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	-	สุทธิ 248,810,776 103,663,510
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(Unit:	Baht)

2010 2009

	 Due	from	reinsurers 253,102,873 103,663,510
	 Less:	Allowance	for	doubtful	accounts	 (4,292,097) -
	 Due	from	reinsurers	-	net 248,810,776 103,663,510

	 Fixed	deposits	amounting	to	Baht	14.8	million	(2009:	Baht	30.0	million)	have	been	restricted	in	respect	of	normal	

course	of	business.

	 Fixed	deposits	of	Baht	34.0	million	(2009:	Baht	34.0	million)	have	been	placed	with	the	Registrar	of	the	Office	of	

Insurance	Commission,	in	accordance	with	the	Non-Life	Insurance	Act.

10. Premises and equipment - net

 

	 As	at	31	December	2010,	certain	buildings	and	building	improvements,	motor	vehicles,	furniture,	fixtures	and	equipment	

items	have	been	fully	depreciated	but	are	still	in	use.		The	gross	carrying	amount	before	deducting	accumulated	

depreciation	of	those	assets	amounted	to	approximately	Baht	286.3	million	(2009:	Baht	308.6	million).		

11. Due from reinsurers - net

(Unit:	Baht)

Land

Buildings and 
building 

improvements

Furniture,
fixtures and

office equipment
Motor

vehicles
Assets under 
construction Total

 Cost :
	 31	December	2009 40,514,215 288,270,120 351,436,783 16,693,987 - 696,915,105
	 Additions	 2,482,264 - 10,986,134 - 21,376,447 34,844,845
	 Disposals/write-off - - (37,979,141) (4,834,301) - (42,813,442)
	 31	December	2010 42,996,479 288,270,120 324,443,776 11,859,686 21,376,447 688,946,508
 Accumulated depreciation :
	 31	December	2009 129,918,356 284,506,861 12,479,726 - 426,904,943
	 Depreciation	for	the	year - 12,757,447 24,585,260 1,422,829 - 38,765,536
	 Accumulated	depreciation
				 	 on	disposals/write-off - - (37,957,703) (4,834,298) - (42,792,001)
	 31	December	2010 - 142,675,803 271,134,418 9,068,257 - 422,878,478
 Net book value :
	 31	December	2009 40,514,215 158,351,764 66,929,922 4,214,261 - 270,010,162
	 31	December	2010 42,996,479 145,594,317 53,309,358 2,791,429 21,376,447 266,068,030
 Depreciation for the year :
	 2009 35,598,237
	 2010 38,765,536

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0153



12. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
	 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันค้างรับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	แยกตามอายุหนี้	ดังนี้

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ / ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 ภาษเีงินได้นติิบคุคลสำาหรบัปีคำานวณขึน้ในอตัราร้อยละ	25	ของกำาไรก่อนภาษสีำาหรบัปี	บวกกลบัด้วยสำารองและค่าใช้จ่ายต่างๆ	

ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำานวณภาษีและหักด้วยเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำามารวมเป็นเงินได้	ทั้งนี้อัตรา

ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร	(ฉบับที่	475)	พ.ศ.	2551	

ลงวันที่	6	สิงหาคม	2551

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย:	บาท)

2553 2552

 ภาษีเงินได้สำาหรับปีที่คำานวณจากกำาไรทางภาษี 163,488,605 -
	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ	25	เป็น	 	

	 อัตราร้อยละ	30 (68,852,404) -
	 รายการปรับปรุงปีก่อน 5,754,245 -
	 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง	(เพิ่มขึ้น) (63,667,071) 74,552,915
	 ภาษีเงินได้สำาหรับปีที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุน 36,723,375 74,552,915

	 	รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีส้ินสุด 

วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	สามารถแสดงได้	ดังนี้

(หน่วย:	บาท)

2553 2552

 กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 430,222,653 331,675,925
	 ภาษีเงินได้คำานวณในอัตราร้อยละ	25 107,555,663 82,918,981
	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ	25	 เป็นอัตรา	

	 ร้อยละ	30 (68,852,404) -
	 ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่	 	

	 สามารถนำามาหักภาษีได้ (7,734,129) (8,366,066)
	 รายการปรับปรุงปีก่อน 5,754,245 -
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุน 36,723,375 74,552,915

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 และ	2552	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สามารถสรุปได้	ดังนี้	

(หน่วย:	บาท)

2553 2552

 ระยะเวลาค้างชำาระ
	 ไม่เกิน	3	เดือน 507,167,066 433,705,013
	 เกินกว่า	3	เดือน	-	6	เดือน 52,670,973 67,583,837
	 เกินกว่า	6	เดือน	-	12	เดือน	 35,358,771 31,036,032
	 เกินกว่า	12	เดือนขึ้นไป 7,329,278 5,128,542
	 รวม 602,526,088 537,453,424
	 หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,000,000) (20,000,000)
	 เบี้ยประกันค้างรับ	-	สุทธิ 577,526,088 517,453,424
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(Unit:	Baht)

2010 2009

 Income	tax	for	the	period	on	taxable	income	 163,488,605 -
	 Effect	of	change	in	the	applicable	tax	rate	used	in	tax	calculation			

	 from	25%	to	30% (68,852,404) -
	 Prior	years	adjustment 5,754,245 -
	 Decrease	(increase)	in	deferred	tax	assets	 (63,667,071) 74,552,915
	 Income	tax	as	included	in	the	income	statement 36,723,375 74,552,915

	 Reconciliation	between	tax	expense	and	the	product	of	accounting	income	multiplied	by	the	applicable	tax	rate	for	

the	years	ended	31	December	2010	and	2009	is	as	follows:

(Unit:	Baht)

2010 2009

 Overdue
	 Under	3	months 507,167,066 433,705,013
	 Over	3	months	to	6	months 52,670,973 67,583,837
	 Over	6	months	to	12	months 35,358,771 31,036,032
	 Over	12	months 7,329,278 5,128,542
	 Total 602,526,088 537,453,424
	 Less:	Allowance	for	doubtful	accounts (25,000,000) (20,000,000)
	 Premium	due	and	uncollected	-	net 577,526,088 517,453,424

12. Premiums due and uncollected - net
	 The	balances	as	at	31	December	2010	and	2009	of	premiums	due	and	uncollected	are	classified	by	aging	as	follows:	

13. 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	6	August	2008,	issued	under	the	Revenue	Code,	regarding	the	reduction	of	income	tax	rate.	

	 Corporate	income	tax	for	the	years	ended	31	December	2010	and	2009	comprises:	-

(Unit:	Baht)

2010 2009

 Accounting	income 430,222,653 331,675,925
	 Applicable	tax	rate	-	25% 107,555,663 82,918,981
	 Effect	of	change	in	the	applicable	tax	rate	used	in	tax	calculation			

	 from	25%	to	30% (68,852,404) -
	 Tax	effect	of	exempted	income	and	non-deductible	expenses (7,734,129) (8,366,066)
	 Prior	years	adjustment 5,754,245 -
	 Income	tax	as	included	in	income	statement 36,723,375 74,552,915

	 As	at	31	December	2010	and	2009	the	components	of	deferred	tax	assets	and	deferred	tax	liabilities	were 

summarised	as	follows:
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
(หน่วย:	บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์
เครือข่ายธุรกิจ

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า รวม

 ราคาทุน
	 31	ธันวาคม		2551 45,429,247 - - 45,429,247
	 เพิ่มขึ้น 28,032,041 113,054,853 18,700,000 159,786,894
	 31	ธันวาคม	2552	 73,461,288 113,054,853 18,700,000 205,216,141
	 เพิ่มขึ้น 10,152,407 - - 10,152,407
	 31	ธันวาคม	2553 83,613,695 113,054,853 18,700,000 215,368,548
 ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
	 31	ธันวาคม	2551 32,985,847 - - 32,985,847
	 ค่าตัดจำาหน่าย 3,511,114 11,563,601 1,912,694 16,987,409
	 31	ธันวาคม	2552 36,496,961 11,563,601 1,912,694 49,973,256
	 ค่าตัดจำาหน่าย 5,295,715 7,536,991 1,246,666 14,079,372
	 31	ธันวาคม	2553 41,792,676 19,100,592 3,159,360 64,052,628
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี
	 31	ธันวาคม	2552	 36,964,327 101,491,252 16,787,306 155,242,885
	 31	ธันวาคม	2553 41,821,019 93,954,261 15,540,640 151,315,920

(หน่วย:	บาท)

งบดุล
งบกำาไรขาดทุน

(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง)
2553 2552 2553 2552

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 115,527,426 84,535,707 11,737,148 (133,010,098)
	 สำารองค่าสินไหมทดแทน 221,365,262 137,487,815 46,983,236 13,302,553
	 ขาดทุนสุทธิทางภาษี - 163,327,495 - 45,509,686
	 สำารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้  

	 รายงานให้บริษัทฯ	ทราบ	(IBNR) 26,930,650 20,879,702 1,562,506 1,519,693
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 27,967,540 20,642,802 2,663,482 2,139,832
	 สำารองเงินเกษียณอายุพนักงาน 20,451,262 15,428,443 1,614,275 (580,909)
	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเงิน

	 	 ลงทุน	-	หลักทรัพย์เพื่อค้า - - - (5,344,392)
	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 1,478,263 2,169,212 (937,326) 1,866,970
	 รวม 413,720,403 444,471,176 63,623,321 (74,596,665)
 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
	 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน  

	 ลงทุน	-	หลักทรัพย์เผื่อขาย 101,738,870 35,478,577 - -
	 ผลต่างของค่าเสื่อมราคาที่บันทึกบัญชีกับที่ใช้เป็น

	 	 ค่าใช้จ่ายทางภาษี 605,979 548,733 (43,750) (43,750)
	 รวม 102,344,849 36,027,310 (43,750) (43,750)
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 311,375,554 408,443,866 63,667,071 (74,552,915)
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14. Intangible assets - net

(Unit:	Baht)

Balance sheets
Income statements
(Increase/decrease)

2010 2009 2010 2009

 Deferred tax assets
	 Unearned	premium	reserves 115,527,426 84,535,707 11,737,148 (133,010,098)
	 Loss	reserves 221,365,262 137,487,815 46,983,236 13,302,553
	 Net	taxable	losses - 163,327,495 - 45,509,686
	 Provision	for	losses	incurred	but	not	

	 	 reported	(IBNR) 26,930,650 20,879,702 1,562,506 1,519,693
	 Allowance	for	doubtful	accounts 27,967,540 20,642,802 2,663,482 2,139,832
	 Retirement	benefit	reserve 20,451,262 15,428,443 1,614,275 (580,909)
	 Unrealised	losses	on	changes	in	value	of	

	 	 investments	trading	securities - - - (5,344,392)
	 Allowance	for	loss	on	impairment	of	investments 1,478,263 2,169,212 (937,326) 1,866,970
	 Total 413,720,403 444,471,176 63,623,321 (74,596,665)
 Deferred tax liabilities
	 Unrealised	gains	on	changes	in	values	of	

	 	 investments	-	available-for-sale	securities 101,738,870 35,478,577 - -
	 Difference	during	accounting	and	taxation	

	 	 relating	to	depreciation	expenses 605,979 548,733 (43,750) (43,750)
	 Total 102,344,849 36,027,310 (43,750) (43,750)
 Deferred tax assets - net 311,375,554 408,443,866 63,667,071 (74,552,915)

(Unit:	Baht)

Computer
software

Network
relationship

Customer
relationship Total

 Cost
	 At	31	December	2008	 45,429,247 - - 45,429,247
	 Increase 28,032,041 113,054,853 18,700,000 159,786,894
	 At	31	December	2009		 73,461,288 113,054,853 18,700,000 205,216,141
	 Increase	 10,152,407 - - 10,152,407
	 At	31	December	2010 83,613,695 113,054,853 18,700,000 215,368,548
 Accumulated amortisation 
	 At	31	December	2008 32,985,847 - - 32,985,847
	 Amortisation	charge 3,511,114 11,563,601 1,912,694 16,987,409
	 At	31	December	2009 36,496,961 11,563,601 1,912,694 49,973,256
	 Amortisation	charge 5,295,715 7,536,991 1,246,666 14,079,372
	 At	31	December	2010 41,792,676 19,100,592 3,159,360 64,052,628
 Net book value
	 At	31	December	2009	 36,964,327 101,491,252 16,787,306 155,242,885
	 At	31	December	2010 41,821,019 93,954,261 15,540,640 151,315,920
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15. ค่าความนิยม
	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท	ภัทรประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(“ภัทร”)	

และบริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(“เมืองไทย”)	เป็นบริษัทเดียว	(Amalgamation)	ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำากัด	พ.ศ.	2535	โดยได้ทำาการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นบริษัทใหม่ตั้งแต่วันที่	20	มิถุนายน	2551	จาก

การควบรวมกิจการดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนท่ีระบุได้ของ 

เมืองไทย	ณ	 วันที่	19	 มิถุนายน	2551	 โดยบริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ที่ระบุได้ในเดือนพฤษภาคม	2552	บริษัทฯ	มีต้นทุนจากการซื้อธุรกิจจำานวน	1,613.92	ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนีส้นิทีร่ะบไุด้และมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจำานวน	982.02	ล้านบาท	ซึง่ก่อให้เกดิค่าความนยิมจากการรวม

ธุรกิจจำานวน	631.90	ล้านบาทตามที่ได้แสดงไว้ในงบดุล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

	 นอกจากนี้ในระหว่างปี	2553	บริษัทฯ	ได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ	และพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดซึง่ค่าความนยิมจากการรวมธรุกจิรวมอยูส่งูกว่าราคาตามบญัชขีองค่าความนยิมน้ัน

16. สินทรัพย์อื่น

17. เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติม
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กำาไรสะสมของบริษัทฯ	ยังไม่รวมเงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มเติมจำานวน	

120.0	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯ	ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยต่อในกรณีที่เอาประกันภัยต่อกับผู้ประกอบธุรกิจวินาศภัยในต่างประเทศ	

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 โดยอ้างอิงถึง

ความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีตามหนังสือลงวันที่	7	สิงหาคม	2549	ว่าเนื่องจากบริษัทประกันภัยได้โอนความเสี่ยงจากการ

รบัประกนัภยัทัง้หมดไปให้ผูร้บัประกนัภยัต่อแล้ว	เป็นผลให้บรษิทัประกนัภยัไม่มภีาระผกูพนัโดยตรงทีจ่ะต้องชำาระหนีด้งักล่าว

อีกต่อไป	จึงไม่จำาเป็นต้องบันทึกจำานวนดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน

18. หนี้สินอื่น
(หน่วย:	บาท)

2553 2552

	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานค้างจ่าย 261,613,316 97,170,853
	 ค่านายหน้าจากการรับประกันภัยโดยตรงค้างจ่าย 91,175,713 68,667,302
	 ค่านายหน้าจากการรับประกันต่อค้างจ่าย 278,637,878 63,942,861
	 เจ้าหนี้อื่น 270,505,828 81,007,239
	 เจ้าหนี้ตั้งฝากเพื่อชำาระค่าเบี้ยประกัน 23,893,331 29,556,875
	 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 30,445,579 24,394,731
	 อื่นๆ 9,974,854 6,468,700
	 รวมหนี้สินอื่น 966,246,499 371,208,561

(หน่วย:	บาท)

2553 2552

 เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า 703,653,133 232,519,492

	 ลูกหนี้อื่น 112,281,619 111,573,633
	 หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (63,435,758) (55,566,525)
	 ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 48,845,861 56,007,108
	 ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า	 379,461,962 98,990,598
	 เงินมัดจำาและเงินประกัน 16,660,685 19,830,232
	 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 6,698,845 6,780,703
	 อื่นๆ 48,344,951 36,354,424
	 รวมสินทรัพย์อื่น 1,203,665,437 450,482,557
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15. Goodwill
	 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.	As	a	result	of	amalgamation,	the	Company	assessed	the	fair	value	of	assets,	liabilities	

and	contingent	liabilities	of	MTI	as	at	19	June	2008	and	appointed	an	independent	professional	valuer	to	appraise	

the	fair	value	of	identified	assets	in	May	2009.		The	Company	incurred	acquisition	cost	from	business	combination	

of	Baht	1,613.92	million,	fair	value	of	identified	assets	and	intangible	assets	of	Baht	982.02	million	which	resulted	to	

goodwill	of	Baht	631.90	million	as	presented	in	balance	sheet	as	at	31	December	2010	and	2009.

	 In	addition,	during	the	year	2010	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.

16. Other assets

17. Additional unearned premium reserves
	 As	at	31	December	2010,	the	retained	earnings	of	the	Company	excluded	Baht	120.0	million	on	of	additional	unearned	

premium	reserves	which	the	Company	should	set	aside	for	the	premium	ceded	to	a	foreign	reinsurer,	in	compliance	

with	the	regulations	of	the	Office	of	Insurance	Commission.		With	reference	to	the	opinion	expressed	by	the	Federation	

of	Accounting	Professional	(FAP)	in	a	letter	dated	7	August	2006,	the	FAP	opined	that	since	non-life	insurance 

companies	have	transferred	their	risks	from	insurance	to	the	reinsurers	and	no	longer	have	commitments	in	respect	

of	debt	settlement,	therefore	no	unearned	premium	reserve	is	recorded	as	liability	in	the	financial	statements.

18. Other liabilities
(Unit:	Baht)

2010 2009

 Accrued	operating	expenses 261,613,316 97,170,853
	 Accrued	commission	of	direct	insurance 91,175,713 68,667,302
	 Accrued	commission	of	reinsurance 278,637,878 63,942,861
	 Other	payables 270,505,828 81,007,239
	 Suspense	account	for	premium	payments 23,893,331 29,556,875
	 Value	added	tax	payable 30,445,579 24,394,731
	 Others 9,974,854 6,468,700
	 Total 966,246,499 371,208,561

(Unit:	Baht)

2010 2009

 Prepaid	premium	ceded 703,653,133 232,519,492
	 Other	receivables 112,281,619 111,573,633
	 Less:	Allowance	for	doubtful	accounts	 (63,435,758) (55,566,525)
	 Other	receivables	-	net 48,845,861 56,007,108
	 Prepaid	commission	expenses 379,461,962 98,990,598
	 Deposits	and	guarantee 16,660,685 19,830,232
	 Prepaid	expenses 6,698,845 6,780,703
	 Others 48,344,951 36,354,424
	 Total 1,203,665,437 450,482,557

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0159



19. สำารองตามกฎหมาย
	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารอง

นี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

20. ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ	ตามมาตรา	90	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำากัด	พ.ศ.	2535	โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

21. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสุทธิสำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
	 บริษัทฯ	ดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว	คือ	ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว

คือในประเทศไทย	 ดังนั้นรายได้	 กำาไร	 และสินทรัพย์ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

23. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 บริษทัฯ	และพนกังานบรษิทัฯ	ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	

โดยบริษทัฯ	และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ	5	ถงึ	10	ของเงนิเดอืน	กองทนุสำารองเลีย้งชพี 

นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 กสิกรไทย	 จำากัด	 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2553	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน	19.6	ล้านบาท	(2552:	

18.3	ล้านบาท)

24. เงินปันผลจ่าย
	 เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในปี	2553	มีรายละเอียด	ดังนี้

2

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงาน	ยานพาหนะ	และอุปกรณ์	และบริการอื่นๆ	อายุ

ของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ	1	ถึง	4	ปี

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว	ดังนี้

	 จ่ายชำาระภายใน:	 ล้านบาท

	 1	ปี	 	 	 21.3

	 1	ถึง	5	ปี	 13.2

25.2 การคำ้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีหนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ	 เหลืออยู่เป็นจำานวนเงิน

ประมาณ	4.9	ล้านบาท	(2552:	4.0	ล้านบาท)	ซ่ึงเกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฏบัิตบิางประการตามปกตธิรุกจิของบรษัิทฯ

(หน่วย:	บาท)

อนุมัติโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

	 เงินปันผลสำาหรับปี	2553 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู ้ถือหุ ้นวันที่	 29	

เมษายน	2553

156,350,000 2.65
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19. 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.

20. 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.

21. Basic earnings per share
	 Basic	earnings	per	share	is	calculated	by	dividing	the	net	income	for	the	year	by	the	weighted	average	number	of	

ordinary	shares	in	issue	during	the	year.

22. 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.

23. 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	2010,	the	Company	contributed	Baht	19.6	million	

to	the	fund	(2009:	Baht	18.3	million).

24. Dividend paid
	 Details	of	dividend	declared	in	2010	are	as	follows:

25. Commitments and contingent liabilities

25.1 Operating lease commitments

	 The	Company	has	entered	into	several	lease	agreements	of	office	building	space,	motor	vehicles	and	equipment	

and	other	services.	The	terms	of	the	agreements	are	generally	between	1	and	4	years.

	 Future	minimum	rentals	and	service	charges	payable	under	these	leases	and	service	agreements	as	at	31	

December	2010	are	as	follows:

	 Payable	within	 Million	Baht

	 1	year	 	 21.3

	 1	to	5	years	 13.2

25.2 Bank guarantees

	 There	were	outstanding	bank	guarantees	of	approximately	Baht	4.9	million	(2009:	Baht	4.0	million)	by	banks	

on	behalf	of	the	Company	in	respect	of	certain	performance	bonds	as	required	in	the	normal	course	of	business.

(Unit:	Baht)

Approved by Total dividends Dividend per share

	 Final	dividends	for	2010 Shareholders’	Annual	General	Meeting

	 on	29	April	2010

156,350,000 2.65
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25.3 คดีฟ้องร้อง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัย	โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจำานวนเงิน 

โดยรวมประมาณ	1,064.9	ล้านบาท	การพจิารณาคดดีงักล่าวยงัไม่แล้วเสรจ็และบรษิทัฯ	คาดว่าจะชนะคด	ีอย่างไรกต็าม	

บริษัทฯ	ได้บันทึกสำารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็นจำานวน	211.0	ล้านบาท

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ	 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 

และเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ่ายเป็นประกัน

	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินให้กู้ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำาคัญ	 เนื่องจาก

ผู้กู้ยืมเงินและผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ	กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ	ในประเทศ	และ

มลูค่าสงูสดุของความเสีย่งคอืมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ดงักล่าวหกัด้วยค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามทีแ่สดงไว้ในงบดลุ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย์	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	สินทรัพย์ทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	และสำาหรับสินทรัพย์

ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด	 หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ 

วันที่ครบกำาหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ได้	ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 บรษิทัฯ	พจิารณาว่าไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่ำาคญัเนือ่งจากบรษิทัฯ	ไม่มธีรุกรรมทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	และ

ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำาคัญคงเหลือ	ณ	วันที่ในงบดุล

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้	

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 วิธีการ

กำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด	หรือ

กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย
อัตรา

ดอกเบี้ย
(รอ้ยละตอ่ป)ี

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
5 ปี รวม1 - 5  ปี

(ล้านบาท)
	 เงินฝากสถาบันการเงิน 659.45 660.00 - 206.63 - 1,526.08 0.00-3.30
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
	 		 พันธบัตร 787.14 607.27 562.97 - - 1,957.38 1.75-7.50
	 		 ตั๋วเงิน 20.00 50.00 - - - 70.00 1.50-3.50
	 		 หุ้นกู้ 130.09 564.30 141.41 - - 835.80 2.90-7.40
	 	 หลักทรัพย์อื่น - 10.04 - - - 10.04 0.33
	 เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน
	 			จำานองเป็นประกัน	-	สุทธิ 30.57 - 0.28 - - 30.85 5.00-9.50
	 รวม 1,627.25 1,891.61 704.66 206.63 - 4,430.15
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25.3 Litigation

	 As	at	31	December	2010,	the	Company	had	been	sued	as	insurer,	with	the	amounts	sued	for	amounting	to 

approximately	Baht	1,064.9	million	and	judgment	has	yet	to	be	handed	down	in	these	cases.		The	Company	

expects	the	verdict	to	be	mostly	favorable.	However,	a	provision	of	Baht	211.0	million	for	potential	losses	has	

been	made	in	the	financial	statements.

26. Financial instruments

26.1 Financial risk management

 Credit risk

	 The	Company	is	exposed	to	credit	risk	primarily	with	respect	to	premium	due	and	uncollected,	amounts	due	

from	reinsures	and	mortgage	loans.

	 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.	

	 Significant	financial	assets	as	at	31	December	2010	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.

 

 

 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.

Fixed interest rates Floating
interest

rate

Non-
interest 
bearing Interest rate 

(% p.a.)

Within
1 year

Over
5 years Total1-5 years

(Million Baht)
	 Deposits	at	financial	
  institutions 659.45 660.00 - 206.63 - 1,526.08 0.00-3.30
	 Investments	in	securities
	 	 Bonds 787.14 607.27 562.97 - - 1,957.38 1.75-7.50
	 	 Notes 20.00 50.00 - - - 70.00 1.50-3.50
	 	 Debentures 130.09 564.30 141.41 - - 835.80 2.90-7.40
	 	 Other	security - 10.04 - - - 10.04 0.33
	 Mortgage	loans	-	net 30.57 - 0.28 - - 30.85 5.00-9.50
	 Total 1,627.25 1,891.61 704.66 206.63 - 4,430.15
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	 บริษัทฯ	ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	ดังนี้

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ / เงินฝากสถาบันการเงิน

	 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด

	 เงินฝากสถาบันการเงิน	พันธบัตร	หุ้นกู้	และตั๋วเงิน	ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดเหลือน้อยกว่า	90	วัน	มูลค่ายุติธรรม 

ถอืตามราคาทีแ่สดงในงบดลุ	ส่วนทีเ่กนิ	90	วนั	ประมาณโดยวธิกีารหาส่วนลดกระแสเงนิสด	โดยพจิารณาอตัราดอกเบีย้

ปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

	 ตราสารหน้ีที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	 มูลค่ายุติธรรมกำาหนดจากเส้นอัตราผลตอบแทน	(Yield	Curve) 

ปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม

	 เงินลงทุนทั่วไป	มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำานวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	ราคาตามบญัชแีละราคายตุธิรรมของเงนิลงทนุในพนัธบตัร	ตัว๋เงนิ	และหุน้กูท้ีบ่รษิทัฯ	ตัง้ใจ

จะถือจนครบกำาหนดมีดังต่อไปนี้

 เงินให้กู้ยืม

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว	 และไม่มีความเสี่ยงท่ีมีสาระสำาคัญถือตามจำานวนเงินที่แสดงใน

งบดุล

27. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
	 ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2554	คณะกรรมการฯ	ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการ

ดำาเนินงานของปี	2553	จำานวน	4.0	บาทต่อหุ้น	รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	236.0	ล้านบาท	เงินปันผลดังกล่าวจะนำาเสนอเพื่อ

อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

28. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
	 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุของบรษิทัฯ	คอื	การจดัให้มโีครงสร้างทางการเงนิทีเ่หมาะสมการดำารงไว้ซึง่ความสามารถ

ในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	และการดำารงเงินกองทุนฯ	ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ	คปภ.

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	บริษัทฯ	ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นโยบายหรือกระบวนการในการ

บริหารจัดการทุน

29. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2554

(หน่วย:	ล้านบาท)

ราคาตามบัญชี ราคายุติธรรม

	 พันธบัตร 1,152.28 1,185.07
	 ตั๋วเงิน	-	สุทธิ 70.00 70.00
	 หุ้นกู้ 798.51 815.26
	 หลักทรัพย์อื่น 10.04 10.00
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26.2 Fair value of financial instruments

	 A	fair	value	is	the	amount	for	which	an	asset	can	be	exchanged	or	a	liability	settled	between	knowledgeable,	

willing	parties	in	an	arm’s	length	transaction.		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,	debentures	and	notes	with	maturity	periods	of	less	

than	90	days	are	based	on	their	carrying	value.		For	those	with	maturity	periods	longer	than	90	days,	fair 

values	are	estimated	using	a	discounted	cash	flow	method	based	on	the	current	interest	rate	and	the 

remaining	period	to	maturity.

	 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.

	 As	at	31	December	2010,	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.

 

 Loans

	 For	floating	interest	rate	loans	with	no	significant	credit	risk,	fair	value	is	based	on	carrying	value.

27. Subsequent event
	 At	the	Board	of	Directors’	Meeting	held	on	23	February	2011,	the	Board	passed	a	resolution	to	approve	dividends	in	

respect	of	the	operating	results	for	the	year	2010	at	Baht	4.0	per	share,	amounting	to	a	total	dividend	of	Baht	236.0	

million.		The	dividends	is	to	be	proposed	for	approval	by	the	Annual	General	Meeting.	

28. Capital management
	 The	primary	objectives	of	the	Company’s	capital	management	is	to	ensure	that	it	has	an	appropriate	financial	 

structure,	preserves	ability	to	continue	it’s	business	as	a	going	concern	and	to	maintain	capital	reserve	in	accordance	

with	Notifications	of	the	OIC.

	 No	changes	were	made	in	the	objectives,	policies	or	processes	during	the	years	ended	31	December	2010	and	2009.

29. Approval of financial statements
	 These	financial	statements	were	authorised	for	issue	by	the	Company’s	Board	of	Directors	on	23	February	2011.

(Unit:	Million	Bath)

Cost Fair value

	 Bonds 1,152.28 1,185.07
	 Notes	-	net 70.00 70.00
	 Debentures 798.51 815.26
	 Other	security 10.04 10.00
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Companyข้อมูลทั่วไป

Profile

1.1 ชื่อบริษัท		 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
	 ชื่อย่อ	 	 MTI
	 ทะเบียนเลขที่																 0107551000151
	 ประกอบธุรกิจ																 รับประกันวินาศภัย
	 สถานที่ตั้ง																				 เลขที	่252	ถนนรชัดาภเิษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรงุเทพมหานคร	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
	 ทุนชำาระแล้ว	 590,000,000	บาท
	 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 59,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	

1.2 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นและมีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำาคัญ
	 ชื่อบริษัท		 บริษัท	เมืองไทยเรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	
	 สถานที่ตั้ง		 เลขที่	252/6	อาคารเมืองไทย-ภัทร	คอนโดมิเนียม	ชั้น	7	
	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
	 โทรศัพท์	 	 0	2693	3999
	 ประเภทธุรกิจ	 โรงแรม
	 ทุนจดทะเบียน	 4,830,000,000	บาท
	 ทุนที่ชำาระแล้ว	 4,794,064,050	บาท
	 จำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย	 หุ้นสามัญ	96,000,000	หุ้น
	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	383,406,405	หุ้น
	 จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	10,983,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	11.44
	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	43,094,365	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	11.24

1.3 บุคคลอ้างอิง
 นายทะเบียนหุ้น	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 ที่ตั้ง		 	 เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย
	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
	 โทรศัพท์	 	 0	2229	2800
	 โทรสาร	 	 0	2654	5427
	 Call	Center	 0	2229	2888
	 e-mail	 	 TSDCallCenter@set.co.th
	 เว็บไซต์	 	 www.tsd.co.th

 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	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	ออฟฟิศ	คอมเพล็กซ์
	 	 	 	 ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

โทรศัพท์	 	 0	2264	0777,	0	2661	9190
	 โทรสาร	 	 0	2264	0790,	0	2661	9192

 สำานักเลขานุการบริษัท	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
	 โทรศัพท์	 	 0	2290	3221-4
	 โทรสาร	 	 0	2276	4050
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1.1 Company Name	 Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited
	 Symbol	 	 MTI
	 Public	Company	Registration	No.	 0107551000151	
	 Type	of	Business	 Insurance
	 Head	Office	 252,	Ratchadaphisek	Road,	Huay	Kwang,	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,
	 	 	 	 Ratchadaphisek	Road,	HuayKwang,	Bangkok	10310
	 Telephone	 0	2693	3999
	 Sector	 	 Hotel
	 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	Co.,	Ltd.
	 	 	 	 The	Stock	Exchange	of	Thailand	Building,	62,	Ratchadapisek	Road,
	 	 	 	 Klongtoey,	Bangkok	10110	 	 	
	 Telephone	 0	2229	2800
	 Facsimile		 0	0	2654	5427
	 Call	Center	 0	2229	2888
	 e-mail	 	 TSDCallCenter@set.co.th
	 Website	 	 www.tsd.co.th

 Auditor	 	 Ernst	&	Young	Office	Limited	
	 	 	 	 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	Ratchada	Office	Complex	Building,	33th	Fl.,
	 	 	 	 Ratchadaphisek	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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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0 2665 4000, 0 2290 3333
โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
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