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• เราจะเป�นพันธมิตรธุรกิจประกันภัย ผู�สร�างสรรค� 
ความพึงพอใจสูงสุด ด�วยผลิตภัณฑ�และบริการ 
ครบวงจรครอบคลุมกลุ�มเป�าหมาย ผ�านการ 
จำหน�ายหลายช�องทาง 

• To be the most preferred insurance 
partner offering full range of products 
and services to target customers  
through multi distribution channels. 

  

Vision 
วิสัยทัศน� 

• เป�นบริษัทที่สามารถสร�างผลตอบแทนสูงสุด 
ต�อผู�ถือหุ�น โดยการเพิ่มผลกำไรอย�างต�อเน่ือง 
และดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายเพ่ือรองรับ 
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

• เป�นผู�นำทางธุรกิจประกันวินาศภัย มียอดขายและ
ความสามารถในการสร�างกำไรเมื่อเทียบกับคู�แข�ง 
โดยเน�นการสร�างผลิตภัณฑ�ที่มีคุณค�า และการบริการ 
ที่เป�นเลิศแก�ลูกค�า 

• ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความต�องการของผู�บริโภค
เป�นศูนย�กลาง เพื่อสร�างความพึงพอใจสูงสุดให�กับ
ลูกค�า 

• เป�นผู�นำตลาดประกันวินาศภัยด�วยการบริหารจัดการ
อย�างมีธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการความเส่ียง 

• เป�นผู�นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให�ความสำคัญใน
การดำเนินการกิจกรรมต�างๆ เพื่อสร�างสรรค�สังคม 

• 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. 

  

Mission 
พันธกิจ 



 



“ฝ�าฟ�นอุปสรรค 
วิกฤตภัยธรรมชาติ... 
พร�อมก�าวต�อไปอย�างมั่นคง ” 

วันน้ี... แม�ว�าวิกฤตภัยธรรมชาติ 
คร้ังร�ายแรงจะผ�านพ�นไป แต�ร�องรอยความเสียหายยังคงอยู� 
เมืองไทยประกันภัยขอร�วมเป�นส�วนหน่ึง 
ในการเยียวยาด�วยความคุ�มครองที่ครอบคลุมกว�า 
และบุคลากรที่พร�อมทุ�มเทอย�างเต็มที่  
เพื่อเราทุกคนจะร�วมฝ�าฟ�นอุปสรรควิกฤตภัยธรรมชาติ 
พร�อมก�าวต�อไปอย�างมั่นคง... 



20 มิถุนายน 2551 ก�าวแรกสู�บริษัทประกันวินาศภัยระดับ 
แนวหน�าของประเทศไทย ภายใต�ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกัด (มหาชน)” การเป�ดบันทึกหน�าใหม�ในครั้งนี้ เกิดจาก 
“การควบกิจการระหว�าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด” 

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”   

History 
Company 
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ความเป�นมา  
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
เปนการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตรของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพ่ิมความแข็งแกรง และศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ และการใหบริการ 

โดยรวมความเช่ียวชาญของท้ัง 2 บริษัท ใหสงเสริมจุดเดนซึ่งกันและกันอยางลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพรอมเพื่อสนองตอบนโยบายการ 

เปดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล  

“ดวยเปาหมายและความมุงมั่นเพื่อประกาศชื่อสูความเปนบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับตนของประเทศ ภายใน 5 ป ดวยเบี้ยประกันภัยที่

เติบโตเพ่ิมขึ้น 2 เทา หรือ 7,000 ลานบาท และเปนบริษัทที่มีความม่ันคง และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดวยทุนจดทะเบียน 590 ลานบาท มี

ความเปนมืออาชีพดานการประกันภัย รวมไปถึงเปนบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยท่ีมีการบริหารงานดวยหลักจริยธรรมและความโปรงใส ยึด

หลักธรรมาภิบาล” โดยปจจุบันมีนางกฤตยา  ล่ำซำ และนางนวลพรรณ  ล่ำซำ ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ 

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. 
 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย 

จำกัด (มหาชน) เสริมสราง

ความเช่ือมั่นแกสาธารณชน 

ดวยพัฒนาการที่ดีมาโดย

ตลอด มีเอกลักษณในความ

เปนบริษัทประกันวินาศภัยของ

คนไทยท่ีเนนการบริหารงาน

ดวยความโปรงใส ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล ใหความใสใจสังคม ซึ่งผูบริหารและพนักงานทุกคน

ตระหนักถึงความสำคัญและรวมใจกันรักษาไวอยางตอเนื่อง จากการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการใหบริการที่ซื่อสัตยสุจริต 

แกลูกคาจนไดรับความไววางใจ ทำใหชื่อเสียงของบริษทัฯ เปนที่ 

รูจักและยอมรับของสาธารณชนท่ัวไป 

บริษัทฯ มุงมั่นจะพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพสูง สามารถ 

ตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม รวมไปถึงการสนับสนุน

กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษัทฯ ไดมุงมั่นดำเนินการมาอยางตอเนื่อง 

ทุกกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ไดสรางสรรคมุงหวังใหเกิดรอยย้ิมขึ้นในใจของ 

ทุกคน ไมวาจะเปนพนักงาน ลูกคา คูคา และประชาชนท่ัวไป และจาก

ความมุงมั่นตั้งใจอยางเตม็เปยมน้ี สงผลใหบริษัทฯ กาวขึ้นสูตำแหนง

ผูนำอันดับตนๆ ในวงการประกันภัย รับประกันไดจากรางวัลบริษัท

ประกันวินาศภัยบริหารงานดีเดนอันดับ 3 ประจำป 2553 ซึ่งถือเปน

รางวัลอันทรงเกียรติแหงปที่บริษัทฯ ไดรับจากสำนักงานคณะกรรมการ 

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัท 

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุงมั่นบริหารงาน 

เพื่อสรางความสำเร็จไปพรอมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... 

“ยิ้มได เมื่อภัยมา” 

 

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. 

The Company determines to improve the service to be high efficiency 

and able to answer the need of all groups of customers, including 

supporting the social activities the Company has been working on 

continuously.  All the activities created by the Company aimed to 

generate smiles in the heart of everyone, including employees, 

customers, partners and people in general.  As a result of this full 

determination and intention, the Company has stepped up to be 

one of the first leaders in the insurance industry guaranteed by the 

Third Non-Life Insurance Company with Outstanding Management 

Award of 2010, which is the award of honor of the year that the 

Company received from the Office of Insurance Commission (OIC). 

Muang Thai Insurance Public Company Limited still determines to 

manage to create success together with the smiles of everyone as 

per our slogan “Muang Thai Insurance… Smile Over Trouble.” 
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ล�านบาท / Million Baht

ล�านบาท / Million Baht

Financial Summary / ข�อมูลทางการเงินโดยสรุป 

กำไรสุทธิ / Net Profit

2553 2552 
2010 2009 

393.5 

257.1 

เบ้ียประกันภัยรับ / Premium Written

ล�านบาท / Million Baht ล�านบาท / Million Baht

ล�านบาท / Million Baht

2554 2553 2552 
2011 2010 2009 

5,745.6 

4,924.8 
4,550.1 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธ ิ/ Net Premium Written

2553 2552 
2010 2009 

4,148.9 

3,590.8 
3,340.8 

สินทรัพย�รวม / Total Assets

2553 2552 
2010 2009 

17,225.4 

9,813.1 
8,786.4 

ส�วนของเจ�าของ / Equity

2554 2553 2552 
2011 2010 2009 

3,848.9 
4,176.8 

3,808.7 

2554 
2011 

2554 
2011 

2554 
2011 

57.0 
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  หนวย: ลานบาท / Unit: Million Baht 

  2554/20111) 2553/20101) 2552/20091) 

เบี้ยประกันภัยรับ Premium Written  5,745.6   4,924.8   4,550.1  

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  4,148.9   3,590.8   3,340.8  

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได Earned Premium  3,996.8   3,443.8   3,178.0  

กำไรจากการรับประกันภัย2) Underwriting Profit 2) (30.5)  1,256.1   1,092.8  

กำไรจากการลงทุน Investment Profit   333.5   311.1   179.7  

กำไรกอนหักภาษีเงินได Profit Before Income Tax  282.5   430.2   331.7  

กำไรสุทธิ Net Profit  57.0     393.5   257.1  

เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไมถือเปนรายได Unearned Premium Reserve   2,642.7   1,821.4   1,674.4  

สวนของเจาของ Equity  3,848.9   4,176.8   3,808.7  

สินทรัพยรวม Total Assets  17,225.4   9,813.1   8,786.4  

หนวย: ลานบาท / Unit: Million Baht 

เทียบต�อหุ�น Per Share 2554/20111) 2553/20101) 2552/20091) 

มูลคาหุนตามบัญชี Book value  65.24   70.79   64.55  

กำไรสุทธิตอหุน Earning Per Share  0.97   6.67   4.36  

เงินปนผลตอหุน Dividend Per Share  0.75   4.00   2.65  

อัตราการจายเงินปนผล (%) Payout Ratio (%) 77.6% 60.0% 60.8% 

ราคาหุนสูงสุด Highest Share Price  106.00   73.50   61.50  

ราคาหุนต่ำสุด Lowest Share Price  57.00   48.00   33.50  

ราคาหุน ณ วันสิ้นป Share Price at Year-End 64.00 73.50 54.00 

ราคาปด/กำไรสุทธิตอหุน Price Per Earning Ratio (Time) 66.23 11.02 12.39 

หนวย: ลานบาท / Unit: Million Baht 

อัตราส�วนทางการเงิน Financial Ratio 2554/20111) 2553/20101) 2552/20091) 

อัตราผลตอบแทนตอเบี้ย 

   ประกันภัยรับสุทธิ 

Net Profit Margin on  

   Net Premium Written 
1.37% 10.96% 7.70% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (เฉลี่ย) Return on Total Assets (Average) 2.09% 4.63% 4.78% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (เฉลี่ย) Return on Equity (Average) 1.42% 9.86% 7.20% 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (เทา) Debt to Equity Ratio (Time) 3.48 1.35 1.00 

หมายเหตุ 1) มีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  2) กำไรจากการรับประกันภัยไดหักคาใชจายในการจัดการสินไหมทางตรงและคาใชจายในการดำเนินงานจากการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม     

Remarks: 1) There were new presentation of financial statements to comply with new requirements from the Office of Insurance Commission     

 2) Underwriting profit is deducted direct claim adjustment expenses and operating expenses due to reclassification of financial statements     
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Message from the Chairman / สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงยืนหยัดรักษาคุณภาพ และความเช่ือมั่นในการเป�นบริษัทประกัน 
วินาศภัยขนาดใหญ�ระดับแนวหน�า เพื่อเสริมสร�างหลักประกันอันม่ันคง และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแก�พี่น�องชาวไทยทุกระดับ 

Muang Thai Insurance Public Company Limited still insists on maintaining the quality and the confidence as the 
major leading Non-Life insurance company in order to provide the secure guarantee and better quality of 
life to the Thai people of all levels. 

แมในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ตองเผชิญกับภาวะวิกฤตรอบดาน 

ทั้งปญหาเศรษฐกิจถดถอย ภาวะออนไหวผันผวนทางการเมืองและสังคม 

รวมถึงปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงท่ีสุดอยางไมเคยเกิดขึ้นมา

กอนก็ตาม แตดวยความมุงมั่นทุมเทของผูบริหารและพนักงานทุกคนที่

รวมแรงรวมใจกันนำพาบริษัทฯ ใหกาวหนาเคียงคูพี่นองชาวไทยอยาง 

นาภาคภูมิใจ ทำใหวันน้ี บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

เปนที่เช่ือถือและไววางใจของลูกคา ตัวแทน และพันธมิตรทางธุรกิจ 

ดังจะเห็นไดจากการสนับสนุนสงงานใหบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทำให 

การเติบโตของบริษัทฯ มคีวามม่ันคงแข็งแกรงทั้งภายในและภายนอก 

วิกฤตที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนการทาทายใหพวกเราไดมีการเตรียมความ

พรอมมากขึ้นในทุกดาน เพื่อเผชิญกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

โดยไมคาดฝนในอนาคต ผมมั่นใจวาเราทุกคนมีพลังความสามัคคี  

และการทำงานเปนทีม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวที่ทำใหเราทุกคนสามารถ

ฝาฟนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดำเนินงานไดอยางดียิ่งขึ้น 

การรวมกันคิด รวมกันทำ โดยมุงสูความสำเร็จในทิศทางเดียวกัน 

เปนการปรับตัวเพื่อการพัฒนาท่ีดี ยอมสงผลใหบริษัทฯ ใชยุทธศาสตร

ดำเนินงานในเชิงรุกไดมากขึ้น ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปน

มืออาชีพ มีหัวใจรักการใหบริการ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขามาจัดระบบการทำงานใหมีความถูกตอง รวดเร็ว การสรางและบริหาร

จัดการสวนแบงทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื่อตอบสนองทุกความตองการของลูกคาอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

รวมไปถึงการแบงปนชวยเหลือสังคม และการดำรงเงินกองทุนใหสูงกวาระดับ

มาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด บริษัทฯ เพิ่มความรอบคอบ รัดกุม ยึดแนว

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่หนวยงานกำกับดูแลประกาศ

กำหนด เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได 

ความตั้งใจจริงและความรวมแรงรวมใจอยางเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันของ 

ผูบริหารและพนักงานทุกคน พลังกายและใจท่ีทุกคนเสียสละทุมเท  

เปนกลไกสำคัญที่ชวยนำพาบริษัทฯ กาวไปสูเปาหมายไดอยางสมบูรณแบบ 

ในนามของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ 

ผูถือหุน ลูกคา ตัวแทน และพันธมิตรทุกทานท่ียืนหยัดเปนแรงสนับสนุน

หลัก ทำใหบริษัทฯ เจริญกาวหนาตอไป เพื่อเปนบริษัทประกันภัยที่เจริญ

เติบโตควบคูไปกับคนไทยและสังคมไทยตลอดไป 

Even in the preceding year, the Company had to face with the all-

round crises, namely, economic recession, politically and socially 

sensitive and fluctuated situation, and the most severe natural 

disasters that never happened before, the focusing dedication of all 

executives and employees enables Muang Thai Insurance Public 

Company Limited to proudly grow along with Thai people. This 

makes Muang Thai Insurance Public Company Limited as the reliable 

and trustworthy to the customers, agents, and business partners as 

can be seen from the ongoing support in submitting the business to 

the Company, so the growth of the Company is strong and steady 

internally and externally. 

The past crisis is similar to the challenges for us to additionally 

prepare in every way to face with unexpectedly changing situations in 

the future. I am confident that we all have unity and team work power 

as the motivation for us to better get through problems or obstacles in 

operations. Thinking and working together by heading towards 

success in the same directions are the adjustment for the good 

improvement, which will result the Company in the ability to use the 

proactive strategies more in terms of developing the manpower to be 

professional and service minded. In addition, the Information 

Technology is used to arrange the work system for accuracy and 

fastness together with the effective market share development and 

management, and the product development to answer the needs of 

customers appropriately and fairly. This also includes the sharing to the 

society and the maintaining of the solvency to be higher than the 

standard level required by laws. The Company increases the caution and 

circumspection and complies with the laws and regulations of the regulato

in order to follow the good governance principal and to be auditable. 

The serious intention and united cooperation of all executives and 

employees with the energy and heart contribution from all are the 

important mechanisms to lead the Company to step to the goal 

perfectly. On behalf of Muang Thai Insurance Public Company 

Limited, I would like to thank all of our shareholders, customers, 

agents and business partners who are the important supporting force 

towards the Company’s progress to be the prosperous Non-Life 

insurance company growing together with the Thai society forever. 

Mr. Photipong   Lamsam
Chairman

นายโพธิพงษ�  ล่ำซำ
ประธานกรรมการ
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1. ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและคณิตศาสตรประกันภัย / Product Development and Actuarial Service Dept.
 • สวนพัฒนาผลิตภัณฑ / Product Development Section 
  • สวนงานคณิตศาสตรประกันภัย / Actuarial Services Section

2. สำนักงานบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร / Management Information System Service Office

ดูแลสายงานโดย / Under the Responsibility of

1. นางกฤตยา  ล่ำซำ / Mrs. Kritaya  Lamsam

2. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ / Mrs. Nualphan  Lamsam

3. ดูแลร�วมกัน / Co-responsibility

Organization Chart / แผนผังการจัดองค�กร 

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท
Advisors to the
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน
Recruiting and Remuneration
Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะอำนวยการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

1. ฝายวางแผนและยุทธศาสตร
องคกร
Corporate Strategy &

 Planning Dept.
 • สวนยุทธศาสตรและแผน
 • สวนวิจัยตลาด
 • สวนกลยุทธการตลาด
 • Strategic Planning

 Section
  • Market and Customer 

 Insight Section 
  • Marketing Strategy

 Section

2. ฝายพัฒนาธุรกิจ
 Business Development 

Dept.
 • สวนพัฒนาชองทาง

 การตลาด
 • สวนพัฒนาพันธมิตร

 ทางธุรกิจ
 • Channel Development

 Section
  • Network Development

 Section

3. สำนักพัฒนาการตลาด
 พันธมิตรธุรกิจ
 Partner & Affinity 

Marketing Development
Office

1. ฝายตลาดและกลยุทธ
แบงคแอสชัวรันส 

 Bancassurance Marketing
& Strategy Dept.

 • สวนสงเสริมการขาย
 และบริหารผลิตภัณฑ

  • สวนอบรมผลิตภัณฑ
 และกิจกรรมสงเสริมการขาย

  • สวนบริหารการตลาด
 แบบตรง

 • Intelligence Promotion
 and Product Management
 Section

 • Direct Marketing Section
 • Sales Training and

 Promotion Support
 Section

2. ฝายขายแบงคแอสชัวรันส
 Bancassurance Sales 

Dept.
 • สวนธนพัทธประกันภัย

 บรรษัทธนกิจ
 • สวนธนพัทธประกันภัย

 บุคคลธนกิจ
  • สวนขายลูกคา

 ขนาดยอม
   • Corporate Sales Section
   • Retail Sales Section
  • Micro Branches Sales

 Section
3. สำนักขายลูกคาสถาบัน

รายยอย
Institutional Sales
Retail Office

4. ฝายขายลูกคาผูประกอบการ
 Institutional Sales 

Corporate Dept.
  • สวนขายลูกคา

 ผูประกอบการ 1
  • สวนขายลูกคา

 ผูประกอบการ 2
 • Institutional Sales-

 Medium
 • Institutional Sales-

 Small

1. ฝายขายธุรกิจตรง
Direct Sales Dept.

 • สวนลูกคาองคกร
  • สวนลูกคารายยอย
 • สวนผลิตภัณฑพิเศษ
 • สวนโครงการพิเศษ
 • สวนธุรกิจธนาคาร      
 • Corporate Section
 • Retails Section
  • Special Products Section
  • Special Products Section
  • Bancassurance Section
2. ฝายขายธุรกิจรถยนต
 Motor Partner Dept.
 • สวนธุรกิจผูแทนจำหนาย

 รถยนต
  • สวนธุรกิจเชาซื้อรถยนต
  • Leasing Section 
  • Motor Dealer Section
3. ฝายขายธุรกิจตัวแทน
 Agents Dept.
 • สวนสำนักงานตวัแทน 1
 • สวนสำนักงานตัวแทน 2
 • สวนสำนักงานตัวแทน 3
 • สวนตัวแทนสายงาน

 ประกันชีวิต
 • สวนขายทั่วไป
 • สวนตัวแทนท่ัวไป
 • Area Section 1
  • Area Section 2
  • Area Section 3
 • Agent MTL Section
 • Sales Team Section
 • General Agent

 Section
4. ฝายขายธุรกิจนายหนา
 Broker Dept.

• สวนธุรกิจนายหนา
 ประกันภัยทั่วไป 

  • สวนธุรกิจนายหนา
 ประกันภัยรถยนต

  • สวนโครงการพิเศษเซ็นทรัล
 • Non-Motor Section
 • Motor Section
 • CRC Project

1. ฝายบริหารงาน
 ศูนยบริการลูกคา
 Customer Service Dept.
 • สวนบริการลูกคาสวนกลาง
 • สวนกิจการสาขา
 • Head Office Services 
  Center Section
 • Branch Service Center

 Section
2. ฝายบริหารศูนยบริการ
 ลูกคาทางโทรศัพท
 Inbound Call Dept.
 • สวนบริการลูกคาทาง
  โทรศัพท
 • สวนรับแจงอุบัติเหตุ
  และบริการลูกคา
 • Inbound Call Center 
  Section
 • 24 Hour Inbound Call 
  Center Section
3. สำนักฝกอบรมการขาย
 Sales Training Office
4. สำนักสงเสริมกิจกรรม
 การขาย
 Sales Promotion Office

1. ฝายบริหารงานตัวแทน
 และชองทางจำหนาย
 Agency & Channel Dept.
 • สวนสนับสนุนชองทางขาย
 • สวนบริการชองทางขาย
 • สวนดำเนินงานลูกคา

 รายใหม
 • สวนดำเนินงานลูกคา
  ตออายุ
 • Channel Support Section
 • Channel Service Section
 • New Customer Operation

 Section
 • Renew Customer

 Operation Section
2. สำนักบริหารจัดการ

ขอรองเรียน
 Complaint Management
 Office

1. ฝายรับประกันภัยรถยนต
 Motor Underwriting Dept.
 • สวนพิจารณารับประกันภัยรถยนต
 • สวนวิเคราะหขอมูลการ

 รับประกันภัยและบริการ
 ชองทางขาย

 • Underwriting Section
 • Underwriting Analysis &

 Sales Support Section
2. ฝายดำเนินการประกันภัยรถยนต
 Motor Processing Dept.
 • สวนงานธุรการประกันภัยรถยนต
 • สวนงานรับประกันภัย

 ตัวแทน/นายหนา
 • สวนงานรับประกันภัย

 สถาบันการเงิน
 • Admin Section
 • Agent /Broker Section
 • Financial Institution Section
3. ฝายสินไหมประกันภัยรถยนต
 Motor Claim Dept.
 • สวนงานลูกคาท่ัวไป
 • สวนงานอูทั่วไป
 • สวนงานรถเสียหายหนัก
 • สวนงานรถซอมศูนย
 • สวนงานสอบทานกอนวางบิล
 • สวนบริการงานซอมและอะไหล
 • Walk in & CTP/Property

 Section
 • Slight Damage Section
 • Heavy Damage Section
 • Dealer Section
 • Checking & Approve

 ESurvey Section
 • Repair Serve /Damage

 Spare Parts Section
4. ฝายสนับสนุนงานสินไหม

ประกันภัยรถยนต
 Motor Claim Support Dept.
 • สวนลงทะเบียนสินไหมรถยนต
 • สวนจายสินไหมรถยนต
 • สวนสำรวจภัยรถยนต-กรุงเทพฯ
 • สวนสำรวจภัยรถยนต-ตางจังหวัด
 • Registration Section
 • Payment Section
 • Motor Survey Bangkok Section
 • Motor Survey Up Country

 Section
5. สำนักงานเรียกรอง
 Recovery Office
6. ฝายสืบสวนรถหายและ

จัดเก็บเอกสาร
 Filing/Lost Car Dept.
 • สวนสืบสวนรถหาย
 • สวนจัดเก็บเอกสาร
 • Investigation /Lost Car Section
 • Filing Section

2 สายงานยุทธศาสตร�
 องค�กรและพัฒนาธุรกิจ
 Corporate Strategy 
 & Business 
 Development Group

2 สายงานส�งเสริม
 งานขาย
 Sales Support
 Group

1 สายงานบริการลูกค�า
 และ สนับสนุนงานขาย
 Sales Administration
 Support Group

3 สายงานปฏิบัติการ
 ธุรกิจรถยนต�
 Motor Group

กลุ�มงานแบงค�แอสชัวรันส�
Bancassurance  

กลุ�มงานช�องทางการ
จำหน�ายอ่ืนๆ
Multi Channels

2 สายงานการขายและช�องทางการจำหน�าย
 Sales and Distribution Group

รายงานประจำป� 2554 



 สำนักงานบริหารโครงการ
ระบบงานสารสนเทศ
IT Project Management 
Office

กรรมการผู�จัดการ 
President
นางกฤตยา  ล่ำซำ นางนวลพรรณ  ล่ำซำ
Kritaya  Lamsam Nualphan  Lamsam

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

Chairman of the Board 
Board of Directors

ผู�ถือหุ�น

Shareholders

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

3 สำนักตรวจสอบภายใน
 Internal Audit Office

3 กลุ�มงานท่ีปรึกษาและผู�ชำนาญการทางเทคนิค
 Advisors and Technical/Specialist Unit

1. ฝายสินไหมประกันภัยทรัพย
สินและเบ็ดเตล็ด

 Property & Miscellaneous 
Claims Dept.
• สวนสินไหมประกันภัย
 สถาบันการเงิน

 • สวนสินไหมประกันภัย
 ธุรกิจตรงและตัวแทน

 • สวนสินไหมประกันภัย
 ธุรกิจนายหนา

 • สวนสินไหมประกันภัย
 ทางทะเลและขนสง

 • Financial Institute 
 Claims Section

  • Direct Business & Agent
 Claims Section

  • Broker Business 
  Claims Section
 • Marine & Inland 

 Claims Section
2. ฝายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ

และสุขภาพ
 Personal Accident & Health

Claims Dept. 
 • สวนสินไหมประกันภัย

  อุบัติเหตุและสุขภาพ (Bank)
 • สวนสินไหมประกันภัย

  อุบัติเหตุและสุขภาพ
 (Non-Bank)

 • P.A. & Health Claims
 Section (Bank)

 • P.A. & Health Claims
 Section (Non-Bank)

1. สำนักเลขานุการบริษัท
 Company Secretary Office

• ทีมหลักทรัพยและผูถือหุน
 • ทีมสงเสริมงานกรรมการ
  และผูบริหาร
  • ทีมเลขานุการผูบริหาร
  • Securities and 

 Shareholder Team
  • Director and Executive

 Supporting Team
  • Executive Secretary Team
2. ฝายกำกับและสงเสริม

บรรษัทภิบาล
 Compliance and Corporate

Governance Promotion Dept.
  • สวนกำกับกฎระเบียบ
  • สวนปองกันการทุจริตและ

 กำกับการปฏิบัติตาม
 นโยบายสารสนเทศ

  • Compliance Section
  • Fraud Prevention and

 Information Security
 Control Section

3. ฝายส่ือสารองคกร
 Corporate Communication

Dept.   
 • สวนโฆษณาประชาสัมพันธ
 • สวนออกแบบส่ือโฆษณา
 • สวนกิจกรรมประชาสัมพันธ

 และการตลาด
 • PR Section
 • Graphic Design Section
 • PR & Marketing Event

 Section
4. ฝายธุรการ

Administration Dept.
 • สวนอาคารและซอมบำรุง
 • สวนงานพิมพกรมธรรม
 • สวนบริหารเอกสารและบริการ
 • สวนจัดซ้ือ
 • Office Management and

 Maintenance Section
  • Printing Pool Section 
  • General Admin. Section
  • Procurement Section
5. ฝายกฎหมาย

Legal Dept.
 • สวนฟองคดี
 • สวนบังคับคดี
 • สวนนิติกรรมสัญญา
 • สวนเก็บเอกสารสำคัญ 
 • Litigation Section
 • Execution Section
 • Juristic and Contract 

 Section
 • Custodian Section

1. ฝายประกันภัยทรัพยสนิและ
ความรับผิด-ธุรกิจสถาบันการเงิน 
Property & Casualty Underwriting 
Dept.- Financial Institute Business

 • สวนบรรษัทธุรกิจ
 • สวนธุรกิจขนาดกลาง
 • สวนธุรกิจขนาดเล็กและ

 ลูกคาบุคคลรายยอย
 • Corporate Business Section
 • Medium SME Business Section
 • Small SME Business Section
2. ฝายประกันภัยทรัพยสินและ

ความรับผิด-ธุรกิจตัวแทน
 Property & Casualty Underwriting 

Dept.- Agency Business
 • สวนธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต

 และกิจการสาขา
 • สวนธุรกิจตัวแทนทั่วไป

 และขายท่ัวไป
 • สวนธุรกิจลูกคาสถาบัน
 • Life Agent and Branch

 Business Section
 • Individual Agent and

 Individual Sale Business
 Section

 • Corporate Business Section
3. ฝายประกันภัยทรัพยสินและ

ความรับผิด-ธุรกิจตรงและนายหนา
Property & Casualty Underwriting
Dept.- Direct & Broker Business

 • สวนธุรกิจตรง
  • สวนธุรกิจนายหนา
 • Direct Business Section
  • Broker Business Section
4. ฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 Miscellaneous Underwriting Dept.
  • สวนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 ลูกคาธนาคารและโครงการพิเศษ
   • สวนประกันภัยอุบัติเหตุและ

 สุขภาพ ลูกคาท่ัวไป 
   • สวนประกันภัยวิศวกรรม

• สวนประกันภัยทางทะเลและขนสง
  • สวนวิศวกรรมประเมินความเส่ียงภัย
 • P.A. & Health Insurance

 Section-Bancassurance & 
 Special Projects

   • P.A. & Health Insurance
 Section-General Business
• Engineering Insurance Section

  • Marine Insurance Section
   • Risk Engineering Section
5. ฝายประกันภัยตอ
 Reinsurance Dept. 
  • สวนประกันภัยตอตามสัญญา
  • สวนประกันภัยตอเฉพาะราย
 • Treaty Reinsurance Section
  • Facultative Reinsurance Section

1. ฝายบัญชี
Accounting Dept.

 • สวนบัญชีทั่วไป
 • สวนรายงานการเงินและ

 งบประมาณ
 • สวนงานภาษีและอากร
 • General Ledger Account 

 Section 
 • Financial Reports and 

 Budget Section
 • Duty and Tax Accounting 

 Section
2. ฝายบริหารจัดการเบ้ียประกันภัย

Premium Management Dept.
• สวนบริหารจัดการเบี้ย
 ประกันภัยธนาคาร

 • สวนบริหารจัดการเบี้ย
 ประกันภัยสถาบัน

 • สวนบริหารจัดการเบี้ย
 ประกันภัยตัวแทน

 • สวนบริหารจัดการเบี้ย
 ประกันภัยนายหนา

 • สวนสนับสนุนงานบริหาร
 จัดการเบี้ยประกันภัย

 • Premium Management-
 KBank Section

 • Premium Management-
 Institution Section

 • Premium Management-
 Agent Section

 • Premium Management-
 Broker Section

 • Premium Management-
 Service Section

3. ฝายการเงิน
 Finance Dept.
 • สวนการเงินรับ
 • สวนการเงินจาย
 • Cash-in Section
 • Cash-out Section
4. ฝายลงทุน
 Investment Dept.
 • สวนบริหารจัดการเงินทุน
 • สวนบริหารจัดการสินเชื่อ

• Fund Management Section
 • Loan Management Section
5. ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร

Risk Management Dept.
 • สวนบริหารความเส่ียงจาก

 การลงทุน
 • สวนบริหารความเส่ียง

 ดานปฏิบัติการ
 • Investment Risk 

 Management Section
 • Operational Risk 

 Management Section
6. สำนักพัฒนากระบวนการ
 Process Development Office  

1. สำนักงานพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

 IT Development Office
2. สำนักงานปฏิบัติการ

สารสนเทศ
IT Operation Office 

3. สำนักงานบริการเทคโนโลยี
IT Services Office

1. ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
 Human Resource

Management Dept.
 • สวนวางแผนและวิเคราะห

 งานทรัพยากรบุคคล
 • สวนบริการและปฏิบัติการ

 งานทรัพยากรบุคคล
 • HR Planning and 

 Analysis Section
 • HR Service and 

 Operation Section
2. ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource
Development Dept.

 • สวนวางแผนและ
 พัฒนาบุคลากร

 • สวนฝกอบรมและพัฒนา 
 • Human Development 

 Planning Section
 • Training and 

 Development Section

1 มีนาคม 2555 / March 1, 2012

2 สายงานสินไหม
 ประกันภัยท่ัวไป
 Non-Motor 
 Claims Group

2 สายงาน
 เลขาธิการองค�กร
 Corporate
 Secretariat Group

1 สายงานประกันภัยท่ัวไป
 Non-Motor
 Underwriting
 Group

1 สายงานบัญชีและ
 การเงิน
 Accounting & 
 Finance Group

1 สายงานเทคโนโลยี
 และสารสนเทศ
 IT Group

3 สายงานทรัพยากร
 บุคคล
 HR Group
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Board of Directors / คณะกรรมการบริษัท 

นายโพธิพงษ�  ล่ำซำ 
ประธานกรรมการ 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี 
จำนวนหุ�น* • 1,715,083 หุน คิดเปนรอยละ 2.907  
ประสบการณ�การทำงาน • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  
• ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ 
บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด 
(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด • ประธานกรรมการ 
บริษัท ทรัพยเมืองไทย จำกัด • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เสริมสุข 
จำกัด (มหาชน) • ประธานกิตติมศักดิ์ หอการคาไทย • ประธานกิตติมศักดิ์  
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

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, Phatra Insurance Plc. • Chairman, Muang Thai Group Holding 
Co., Ltd. • Chairman, Phatra Leasing Plc. •  Chairman, Muang Thai Holding 
Co., Ltd. • Chairman, Muang Thai Asset Co., Ltd. • Director & Audit 
Committee Member, Sermsuk Plc. • Honorary Chairman, Thai Chamber 
of Commerce • Honorary Chairman, Board of Trade of Thailand 

นายโพธิพงษ�  ล่ำซำ 
Mr. Photipong  Lamsam 

รายงานประจำป� 2554 รายงานประจำป� 2554 



นายยุตติ  ล่ำซำ 
รองประธานกรรมการ 
การศึกษา • ปริญญาตรี Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี 
จำนวนหุ�น* • 370,284 หุน คิดเปนรอยละ 0.6276  
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 
• กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จำกัด 

Mr. Yutti  Lamsam 
Vice Chairman 
Education • B.A., Utah State University, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • None 
No. of Shares* • 370,284 shares equivalent to 0.6276%  
Working Experience • Director & Chief Executive Officer, Phatra Insurance 
Plc. • Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. 
• Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. 

นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 
กรรมการ และประธานคณะอำนวยการบริหาร 
การศึกษา • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร Cambridge University 
ประเทศอังกฤษ • ปริญญาโท สาขาการจัดการ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 2547 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการและสมาชิกกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง
องคการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการและประธาน 
คณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ 
บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพยเพทาย จำกัด 

Mrs. Sujitpan  Lamsam 
Director & Chairman of the Executive Committee 
Education • M.A. (with Honors) (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 & Member of the Risk Management 
Committee, KASIKORNBANK Plc. • Director & Chairman of the Executive 
Committee, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai 
Group Holding Co., Ltd. • Director, Phatra Insurance Plc. • Chairman, 
Phethai Asset Management Co., Ltd. 

นายยุตติ  ล่ำซำ 
Mr. Yutti  Lamsam 

นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 
Mrs. Sujitpan  Lamsam 

* จำนวนหุนซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor 
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นางกฤตยา  ล่ำซำ  
กรรมการผู�จัดการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
Mrs. Kritaya  Lamsam 
President & Executive Director 

นางนวลพรรณ  ล่ำซำ  
กรรมการผู�จัดการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
Mrs. Nualphan  Lamsam 
President & Executive Director 

การศึกษา • ปริญญาโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) 2543 
จำนวนหุ�น* • 454,148 หุน คิดเปนรอยละ 0.7697  
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการผูจัดการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

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. 

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University            
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program   
(DCP) 2548 
จำนวนหุ�น* • 291,078 หุน คิดเปนรอยละ 0.4934 
ประสบการณ�การทำงาน • ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคม     
และความม่ันคงของมนุษย • กรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกัด • กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย 
กรุป โฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ 
และ กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาไทย • ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย 
เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จำกัด • ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร (กรุงเทพ) จำกัด  

Education • M.Ed. (Educational Leadership Administration), Boston 
University, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • Director Certification 
Program (DCP) 2005 
No. of Shares* • 291,078 shares equivalent to 0.4934% 
Working Experience • Vice Minister for Social Development and     
Human Security • President, Muang Thai Insurance Co., Ltd. • Director, 
Nava Nakorn Plc. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.           
• Director, Phatra Leasing Plc. • Deputy Secretary General, The Thai 
Chamber of Commerce • Advisor to the Directors, Muang Thai Real Estate 
Plc.• Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Co., Ltd.         
• Honorary Chairman, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd. 
 

* จำนวนหุนซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor 
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นายสาระ  ล่ำซำ 
กรรมการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
Mr. Sara  Lamsam 
Director & Executive Director 

นายปกรณ�  พรรธนะแพทย� 
กรรมการ 
Mr. Pakorn  Partanapat 
Director 

การศึกษา • Master of Science in Administration, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2543 

จำนวนหุ�น* • 317,326 หุน คิดเปนรอยละ 0.5378  
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทย 
กรุป โฮลดิ้ง จำกัด • ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด 
• กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา บริษัท 
ภัทรลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรยีล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป 
เซอรวิส จำกัด • กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) • กรรมการ 
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด • ประธานสมาคม
การคากลุมการเงินและการลงทุน สภาหอการคาแหงประเทศไทย • ประธานสภาธุรกิจ
ประกันภัยไทย • กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย • กรรมการ สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย • กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพยใหม 
• กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย • อุปนายกฝายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย 
• กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด • นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

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 Director, Muang Thai Group 
Holding Co., Ltd. • Chief Executive Officer and Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. 
• Director & Chairman of Executive Committee & Member of Nomination and 
Remuneration 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) • Director, TRIS Corporation Limited  
• Director, TRIS Rating Co., Ltd. • Chairman, Group of Finance and Investment, 
Board of Trade of Thailand • Chairman of Federation of Thai Insurance 
Organizations Committee • Director, The Financial Planner Association 
• Director, Thai Listed Companies Association • Director, Board of Trade of 
Thailand • Advisor, Market for Alternative Investment (MAI) • Director, The Thai 
Bond Market Association (Thai BMA) • Vice President (Administration), The Thai 
Life Assurance Association (TLAA) • Director, Muang Thai Insurance Co., Ltd. 
• President, The Thai Life Assurance Association (TLAA) 

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินและธุรกิจระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท 
แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จำกัด • กรรมการ บริษัท หลักทรัพย
จัดการเงินรวมลงทุน ขาวกลา จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป 
โฮลดิ้ง จำกัด 

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. 

ลาออกจากการเป�นกรรมการ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2555 
Resigned from the Director on January 1, 2012  
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นายอิสระ  วงศ�รุ�ง 
กรรมการ 
Mr. Isara  Wongrung 
Director 

นายแกร่ี  ลี  คริสท�  
กรรมการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
Mr. Gary  Lee  Crist 
Director & Executive Director 
 

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(นักเรียนทุนทิสโก) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 
• กรรมการผูจัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด • กรรมการบริหาร ฝายขาย
และการตลาด บริษัท เดมเลอรไครสเลอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด • ผูอำนวยการ 
อาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท การเดียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 
• ผูอำนวยการฝายสำนักงานอำนวยสินเชื่อ บริษัท เงินทุนทิสโก จำกัด (มหาชน) 

Education • M.B.A. (General Business Administration), Assumption 
University-TISCO Scholarship  
Training on Director Certification Program • None  
No. of Shares* • None 
Working Experience • Executive Chairman, KASIKORN Leasing 
Co., Ltd. • 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. 

การศึกษา • Master of International Management, American Graduate 
School of International Management, Arizona U.S.A.  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • CEO in Asia, AGEAS Insurance International 
• Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development and 
Support, AGEAS Insurance International • Banker/Bancassurance, Fortis 
Insurance International, Asia • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด 
• Director Insurance Business Development Asia-Fortis Insurance 
International • Managing Director Asia-Russell Miller Asia • SVP 
Indonesia-Liberty Mutual • Various posts in Asia-Cigna 

Education • Master of International Management, American Graduate 
School of International Management, Arizona U.S.A.  
Training on Director Certification Program • None 
No. of Shares* • None 
Working Experience • CEO in Asia, AGEAS Insurance International  
• Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development and 
Support, AGEAS Insurance International • Banker/Bancassurance, Fortis 
Insurance International, Asia • Director, Muang Thai Insurance Co., Ltd.  
• Director Insurance Business Development Asia-Fortis Insurance 
International • Managing Director Asia-Russell Miller Asia • SVP 
Indonesia-Liberty Mutual • Various posts in Asia-Cigna 

ลาออกจากการเป�นกรรมการอำนวยการบริหาร เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2555 
Resigned from the Executive Director on February 24, 2012  
 
 

* จำนวนหุนซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor 

รายงานประจำป� 2554 



นายเจน  อรัน  เวส  
กรรมการ 
Mr.  Jan  Arend  Wes 
Director  
 

นายโอฬาร  วีรวรรณ 
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
Mr. Olan  Viravan 
Independent Director & Member of the Nomination 
and Remuneration Committee 

การศึกษา • Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede 
(University of Professional Education, BbA) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด 
• Sales Representative, PTT Telecom • Area Manager, The Company 
Harol • Pension Consultant sales Manager Interim Call Center Manager-
Qua Raad Advies • Sales Manager VerzekeringsUnie (Fortis Insurance 
Netherlands) • Head of  Sales Department VerzekeringsUnie • Deputy 
Director, VerzekeringsUnie • Director VerzekeringsUnie 

Education • Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede 
(University of Professional Education, BbA) 
Training on Director Certification Program • None 
No. of Shares* • None  
Working Experience • Director & Senior Executive Vice President, 
Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Director, Muang Thai Insurance 
Co., Ltd. • Sales Representative, PTT Telecom • Area Manager, 
The Company Harol • Pension Consultant sales Manager Interim Call 
Center Manager-Qua Raad Advies • Sales Manager VerzekeringsUnie 
(Fortis Insurance Netherlands) • Head of Sales Department VerzekeringsUnie 
• Deputy Director, VerzekeringsUnie • Director VerzekeringsUnie 

ลาออกจากการเป�นกรรมการ เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
Resigned from the Director on June 1, 2011  
 
 

การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) 2547 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท  
ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ หอการคาไทย • ประธานกรรมการ 
แรงงานและแรงงานสัมพันธ สภาหอการคาไทย • กรรมการมูลนิธิพาณิชย
สงเคราะห หอการคาไทย • ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สหกรรมกรกิจ จำกัด  
• กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จำกัด • กรรมการ บริษัท วีรวรรณอินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด • ประธานบริษัท วัลวีร จำกัด 

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 & 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, Thai Chamber 
of Commerce • CEO, United Stevedoring Co., Ltd. • Executive Director, 
Viravan Co., Ltd. • Director, Viravan International Co., Ltd. • Chairman, 
Valavi Co., Ltd. 
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นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
Mr. Chusak  Direkwattanachai 
Independent Director, Chairman of the Audit Committee & Member of 
the Nomination and Remuneration Committee 

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 2548 • หลักสูตรThe Role of Chairman (RCM) 2544 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยภัทร จำกัด (มหาชน) • กรรมการและ
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ดิเอราวัณ จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการสภาท่ีปรึกษาสถาบัน
บัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • กรรมการ และกรรมการ
บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวง • นายกสมาคมเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Education • M.B.A., SASIN Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University  
Training on Director Certification Program • Director Accreditation 
Program (DAP) 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, The Erawan Plc. • Director, Thai Airways 
International 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 

ลาออกจากการเป�นกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2555 
Resigned from the Member of the Audit Committee on February 21, 2012   
 

การศึกษา • ปริญญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุนที่ 24 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุนที่ 1 • หลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) • หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) 
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท 
ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ล็อกซเลยเสรีคอรปอเรชั่น จำกัด 
• กรรมการ บริษัท เยนเนอรัล เอนยีเนียริ่ง จำกัด • กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท 
กรีนเนเจอรัลโปรดักส จำกัด • กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) • ประธาน หอการคาไทยรสัเซีย • รองประธาน สภาธุรกิจไทย-
รัสเซีย • กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย • ผูพิพากษาสมทบศาล 
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 

Education • M.B.A., Northern Illinois University, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • Director Certification 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 Natural Products 
Co., Ltd. • Director, Thai Institute of Directors (IOD) • 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 
 

นายบรรยง  พงษ�พานิช 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ   
Mr. Banyong  Pongpanich 
Independent Director, Chairman of the  Nomination and Remuneration 
Committee & Member of the Audit Committee Remuneration Committee 

* จำนวนหุนซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor 
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นายอโศก  วงศ�ชะอุ�ม 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
Mr. Asoke  Wongcha-um  
Independent Director & Member of the Audit Committee 

นายวัชระ  พรรณเชษฐ�  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
Mr. Vachara  Phanchet 
Independent Director & Member of the Audit Committee 

การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแปซิฟค เวสเทอรน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี  
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ องคกรสภาธุรกิจภาคพื้นเอเซีย
แปซิฟก • ประธานกรรมการ บริษัท สิทธิผล เซลส จำกัด • ประธานกรรมการ 
บริษัท สิทธิผล โฮลด้ิง จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมโทร มอเตอรเซลส 
แอนด เซอรวิส จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท แอสติมา คอนซัลติ้ง จำกัด 
• กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ซังออนอเร (กรุงเทพ) จำกัด 
• กรรมการ บริษัท วรรณมานี จำกัด • ผูแทนการคาไทย 

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, 
Sittipol Holding Co., Ltd. • Chairman, Metro Sales and Service Co., Ltd. 
• Chairman, Estima Consulting Co., Ltd. • Director, Indorama Polyester 
Industries Plc. • Director, Phatra Insurance Plc. • Director, Major Cineplex 
Group Plc. • Director, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd. • Director, 
Wanmanee Co., Ltd. • Thai Trade Representative 

ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการตรวจสอบ แทนนายบรรยง  พงษ�พานิช เม่ือวันที่ 24 
กุมภาพันธ� 2555 
Had been appointed as the Member of the Audit Committee to replace 
Mr.Banyong Pongpanich on February 24, 2012 

การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยพิทซเบิรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี  
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด 
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 
• ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวสอบ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท 
เมืองไทยแมเนจเมนท จำกัด • กรรมการ บริษัท เอช อาร เซอรวิสเซส จำกัด 
• กรรมการ บริษัท ไดเร็ค ทราเวล จำกัด 

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. 
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การศึกษา • Bachelor of Business (Actuarial Science), Nanyang Tecnological 
University, Singapore • Fellow of the Institute of Actuaries, UK 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี  
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • รองกรรมการผูจัดการอาวุโส และ Chief Actuary 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด • Deputy Director, Insurance 
Management, Fortis Insurance International Asia • Regional Acturial 
Manager, Allianz Insurance Manangement Asia Pacific • Consulting 
Actuary, Tillinghast-Towers Perrin, Singapore • Acturial Consultant, 
NMG Risk Managers and Actuaries, Singapore 

Education • Bachelor of Business (Actuarial Science), Nanyang Tecnological 
University, Singapore • Fellow of the Institute of Actuaries, UK 
Training on Director Certification Program • None 
No. of Shares* • None 
Working Experience • Senior Executive Vice President & Chief Actuary, 
Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. • Deputy Director, Insurance 
Management, Fortis Insurance International Asia • Regional Acturial 
Manager, Allianz Insurance Manangement Asia Pacific • Consulting 
Actuary, Tillinghast-Towers Perrin, Singapore • Acturial Consultant, 
NMG Risk Managers and Actuaries, Singapore 

ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ แทนนายเจน  อรัน  เวส เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
Had been appointed as the Director to replace Mr. Jan Arend Wes on 
July 27, 2011 

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย Case 
Western Reserve ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไมมี  
จำนวนหุ�น* • ไมมี 
ประสบการณ�การทำงาน • รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) และสมาชิกกรรมการบริหารความเส่ียงองคการ • กรรมการ บริษัท 
หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด • กรรมการ บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย 
จำกัด • ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • ผูบริหาร 
ธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • ผูอำนวยการฝาย ฝาย 
การตลาดผลิตภัณฑบริหารการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

Education • M.B.A. (Finance), Case Western Reserve University, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • None 
No. of Shares* • None 
Working Experience • Executive Vice President & Member of the Risk 
Management Committee, KASIKORNBANK Plc. • Director, KASIKORN 
Asset Management Co., Ltd. • Director, KASIKORN Leasing  
Co., Ltd. • First Senior Vice President, KASIKORNBANK Plc. • Capital  
Markets Business Head, KASIKORNBANK Plc.• First Vice President, 
Head-Treasury Products Marketing Department, KASIKORNBANK Plc. 

ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ แทนนายปกรณ�  พรรธนะแพทย� เม่ือวันที่ 24 
กุมภาพันธ� 2555 
Had been appointed as the Director to replace Mr. Pakorn Partanapat on 
February 24, 2012 
 

นายคิม  ชี  ยิป  
กรรมการ 
Mr. Kim  Chee  Yip  
Director 

นายทรงพล  ชีวะป�ญญาโรจน� 
กรรมการ 
Mr. Songpol  Chevapanyaroj  
Director 

* จำนวนหุนซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
* No. of Shares include those owned by the spouse and the minor 
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The Executives / ผู�บริหารระดับสูง  

นายโพธิพงษ�  ล่ำซำ 
ประธานกรรมการ 
Mr. Photipong  Lamsam 
Chairman 

นางนวลพรรณ  ล่ำซำ 
กรรมการผู�จัดการ 
Mrs. Nualphan  Lamsam 
President 

นายยุตติ  ล่ำซำ 
รองประธานกรรมการ 
Mr. Yutti  Lamsam 
Vice Chairman 

นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 
ประธานคณะอำนวยการบริหาร 
Mrs. Sujitpan  Lamsam 
Director & Chairman of Executive Committee 

นายสาระ  ล่ำซำ 
กรรมการบริหาร 
Mr. Sara  Lamsam 
Executive Director 

นางกฤตยา  ล่ำซำ 
กรรมการผู�จัดการ 
Mrs. Kritaya  Lamsam 
President 

1. 
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2. 

5. 

6. 

3. 

. 2222.

. 5555.

020020

021

Annual Report 2011  

The Executives 



นายวิชัย  ห�านประภา 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ  
Mr. Vichai  Hanprapa 
Advisor to the President 

8. 

นายประเสริฐสุข  ล่ำซำ 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ 
Mr. Prasertsuk  Lamsam 
Advisor to the President 

9. 

พลเอกอัครเดช  ศศิประภา 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ 
Gen. Akaradej  Sasiprapha 
Advisor to the President 

10. 

บริษัท สำนักกฏหมาย ปุณยฤทธิ์ จำกัด 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ  
Punyariddhi Law Office Co., Ltd. 
Advisor to the President 

14. 

นางสาวระวิดา  ซอโสตถิกุล 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ  
Ms. Ravida Sosothikul 
Advisor to the President 

13. 

พล.ต.อ. อชิรวิทย�  สุพรรณเภสัช 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ  
Pol.Gen. Ajiravid  Subarnbhesaj 
Advisor to the President 

12. 

4..

นายสุธี  โมกขะเวส 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ  
Mr. Sutee  Mokkhavesa 
Advisor to the President 

11. 

นายภูมิชาย  ล่ำซำ 
ที่ปรึกษากรรมการผู�จัดการ  
Mr. Poomchai  Lamsam 
Advisor to the President 

7. 

2..12

3....
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นางจิตกานต�  จันทรวิโรจน� 
Mrs. Jittakarn  Chandraviroj  

นางปุณฑริกา  ใบเงิน 
Mrs. Puntrika  Baingern 

นายธนากร  ปุรณะพรรณ� 
Mr. Tanakorn  Buranaphan 

1. 

2. 

3. 

Executive Officers / ผู�บริหารสายงานและผู�ชำนาญการ 

1. นายธนากร  ปุรณะพรรณ� / รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผานการอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท Munich Re ประเทศเยอรมนี  
และหลักสูตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 14 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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. นางจิตกานต�  จันทรวิโรจน� / รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาส่ือสารมวลชน จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผานการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
หลักสูตร Senior Executive Program จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการ 
บริษัท (DCP) ในป 2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนกรรมการ บมจ. เมืองไทยแมเนจเมนท เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 2541  

 Mrs. Jittakarn  Chandraviroj / Senior Executive Vice President 
Graduated with a Bachelor Degree in Mass Communication from Boston University, U.S.A. Completed Mini M.B.A. 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 / รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี จาก University of Wisconsin-
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ผานการอบรมโครงการสราง “CEO มืออาชีพ” รุน 2/2551 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกับสถาบัน 
เสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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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นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย�  
Ms. Chupun  Gowanit 

4. 

นายนิพนธ�  นิรมานสกุล 
Mr. Niphon  Niramansakul 

7. 

นางชะตาบุญ  คูเป��ยมสิน 
Mrs. Chatabune  Kupiumsin 

5. 

นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ 
Ms. Tippawan  Pakpises 

8. 

นายริชาร�ด  เฟร�เร� 
Mr. Richard  Ferre    

6. 

นายวาสิต  ล่ำซำ 
Mr. Wasit  Lamsam 

9. 

` 

. 
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4. นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย� / รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบริหารการเงิน จากวิทยาลัยหอการคาไทย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
จาก Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ผานการอบรม IMDP รุน 13 สมาคมประกันวินาศภัยและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, IT Strategy aligned with Business Strategy 
จาก IBM Training Center นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 2551 

 Ms. Chupun  Gowanit / Senior 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. 
 
5. นางชะตาบุญ  คูเป��ยมสิน / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกิจการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ปริญญาโททางการศึกษา สาขา 
Vocational Education จาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผานการอบรม “กฎหมายฉบับแกไข… มิติใหมประกันภัยไทย” “กฎหมายและ 
ระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท” “เกณฑใหมตามผลบังคับใชของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ” “What the Board Should Expect from the Company 
Secretary” เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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. 
 
6. นายริชาร�ด  เฟร�เร� / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษา Postgraduate Diploma in Personnel and Development from The Nottingham Trent University Southampton Institute ผานการอบรม 
Professional Management Foundation Programme จาก Institute of Personnel and Development เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 2551 

 Mr. Richard  Ferre   / Executive Vice President 
Graduated with the Postgraduate Diploma in Personnel and Development from the Nottingham Trent University Southampton Institute. 
Completed Professional Management Foundation Programme from the Institute of Personnel and Development.  Joined the Company in 2008. 
 
7. นายนิพนธ�  นิรมานสกุล / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผานการอบรม “Senior Executive Program” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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. 
 
8. นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานการอบรม Basic Course in  
General Insurance รุนที่ 9 จาก SITC ประเทศสวิตเซอรแลนด หลักสูตรวิชาประกันภัยชั้นสูง จากสถาบันประกันภัยไทย ผานการอบรมหลักสูตรการประกัน 
อัคคีภัยและเบ็ดเตล็ดจาก I.S.J. ประเทศญ่ีปุน และหลักสูตรการจัดการดานประกันภัย จากประเทศอิตาลี เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 2527 

 Ms. Tippawan  Pakpises / Executive Vice President 
Graduated with a Bachelor Degree in Economics from Ramkhamhaeng University, 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.  Joined the 
Company in 1984. 
 
9. นายวาสิต  ล่ำซำ / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผานการอบรม 
The Insurance Professional Program Fit for Management จาก SITC ประเทศสวิตเซอรแลนด เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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. 

` 

024

025

Annual Report 2011  

Executive Officers 



นายธโนดม  โลกาพัฒนา 
Mr. Thanodom  Lokaphadhana 

10. 

นายอภิธร  อมาตยกุล 
Mr. Apithorn  Amatyakul 

13. 

นายวิชัย  ชัยกิตติ1 

Mr. Vichai  Chaikitti 
11. 

นายศักดา  พิชรานันท� 
Mr. Sakda  Picharanun 

14. 

นางป�ยรัตน�  ฐิตวัฒน�  
Mrs. Piyarat  Dhitavat 

12. 

นายสุเทพ  สุวิพร 
Mr. Suthep  Suviporn 

15. 

1 ลาออกจากการเปนพนักงาน  
 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 /  
 Resigned from the Company on 1 April, 2012 

1
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10. นายธโนดม  โลกาพัฒนา / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโท สาขาการบริหารงานความเส่ียงและการประกันภัย  
และสาขาการเงินการลงทุนและการธนาคาร 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) ประเทศนิวซีแลนด, 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) ประเทศนิวซีแลนด, Fellow of the Chartered Insurance 
Institute (FCII) ประเทศอังกฤษ, เปน Chartered Insurer ของ Chartered Insurance Institute ประเทศอังกฤษ, ผานการอบรม Advance Reinsurance จาก 
Swiss Reinsurance Company ประเทศสวิตเซอรแลนด เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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. 

11. นายวิชัย  ชัยกิตติ1 / รองกรรมการผู�จัดการ 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผานการอบรมหลักสูตร Management Problem Solving and Decision Making 
Program จาก Kepner-Tregoe International, Princeton, New Jersey, U.S.A. ผานการอบรมหลักสูตร “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย” จากคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรการประเมินราคา และตรวจงวดงานกอสราง จากสมาคมสินเชื่อผูอยูอาศัย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 2543 

 Mr. Vichai  Chaikitti1 / Executive Vice President 
Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration from Ramkhamhaeng University.  Completed the training on Management Problem 
Solvingand 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. 
 1 ลาออกจากการเปนพนักงาน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 / Resigned from the Company on 1 April, 2012 
 
12. นางป�ยรัตน�  ฐิตวัฒน� / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานการอบรมหลักสูตร Professional 
Development Course จากบริษัท IBM หลักสูตร Mini MBA จัดโดย BCG & Professors จาก Harvard Business School เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 2554 

 Mrs. Piyarat  Dhitavat / Executive Vice President 
Graduated with Bachelor Degree (2nd Class Honors) in Statistics from Chulalongkorn University. Completed the training on “Professional Development Course” 
of IBM Professional Development Courses, Mini MBA Program organized by BCG and professors from Harvard Business School.  Joined the Company in 2011. 

13. นายอภิธร  อมาตยกุล / รองกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาการตลาด จาก New Hamshire College Graduated School of 
Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ผานการอบรมหลักสูตร Prudential Group Leadership Conferences, PRU Management 301, A Senior Management 
Programme โดย Center of Creative Leadership (CCL.), Customer Experiences Programme จาก บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) และ Consumer Banking Regional Marketing Workshop โดย ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด จำกัด เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 2554 

 Mr. Apithorn  Amatyakul / Executive Vice President 
Graduated with Bachalor Degree in Political Sciences from Chulalongkorn University and Master Degree in Marketing from New Hamshire College 
Graguated School of Business, U.S.A.  Completed the training on Prudential Group Leadership Conferences, PRU Management 301, A Senior 
Management Programme by Center of Creative Leadership (CCL.), Customer Experiences Programme, Consumer Banking Regional Marketing 
Workshop by Standard Chartered Bank.  Joined the Company in 2011. 

14. นายศักดา  พิชรานันท� / ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ  
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผานการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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. 
 
15. นายสุเทพ  สุวิพร / ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) Computer Science จาก Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยดูงานการลงทุน 
ที่ S.G. WARBURG ประเทศอังกฤษ อบรม Database World ที่ Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแตป 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. 
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Head of Department & Principal / 
ผู�บริหารฝ�ายและผู�ชำนาญการ 

1. 2. 3. 

4. 5. 

9. 10. 

8. 7. 

6. 

 1. นางสุนีย�  วราภาสกุล / Mrs. Sunee  Varapaskul 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายการเงิน • สายงานบัญชีและการเงิน 
 • First Senior Vice President • Head of Finance Department • Accounting & Finance Group 

 2. นางฉันทนา  คฤหาสน�สุวรรณ / Mrs. Chantana  Karuehardsuwan 

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายประกันภัยทรัพยสินและความรับผิด-ธุรกิจสถาบันการเงิน • สายงานประกันภัยทั่วไป  
 • First Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Financial Institute Business • Non-Motor Underwriting Group 

 3. นายอภิชาต  คืนคง / Mr. Apichat  Kuenkong 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายบริหารทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล             
 • First Senior Vice President • Head of Human Resource Management Department • HR Group 

 4. นางสาวระพีพรรณ  อนันต� / Ms. Rapeepun  Anunt 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารสำนักเลขานุการบริษัท • สายงานเลขาธิการองคกร 
 • First Senior Vice President • Head of Company Secretary Office • Corporate Secretariat Group    

 5. นายสุทธิชัย  บางวิวัฒน� / Mr. Suttichai  Bangviwat 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารสำนักขายลูกคาสถาบันรายยอย-กลุมงานแบงคแอสชัวรันส • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Senior Vice President • Head of Institutional Sales Retail Office • Sales and Distribution Group  
 6. นายถวัด  เอ่ียมภิญโญ / Mr. Tawat  Eampinyo 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายรับประกันภัยรถยนต • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต  
 • First Senior Vice President • Head of Motor Underwriting Department • Motor Group  

 7. นายสมพงษ�  อภิชัยย่ิงยอด / Mr. Sompong  Apichaiyingyod   
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย • สายงานบัญชีและการเงิน 
 • First Senior Vice President • Head of Premium Management Department • Accounting & Finance Group 
 8. นายชาญวิทย�  ผดุงวัฒนโรจน� / Mr. Charnwit  Padungwatanaroj 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายขายธุรกิจนายหนา-กลุมงานชองทางการจำหนายอื่นๆ • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Senior Vice President • Head of Broker Department-Multi Channels • Sales and Distribution Group 

 9. นายบดินทร�  เจียไพบูลย� / Mr. Bordin  Chiaphaibool 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายขายธุรกิจตรง-กลุมงานชองทางการจำหนายอื่นๆ • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Senior Vice President • Head of Direct Sales Department-Multi Channels • Sales and Distribution Group 
10.  นางสาวนิภาภรณ�  จงวิศิษฐ�ศักดิ์ / Ms. Nipaporn  Jongvisitsak 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายสินไหมประกันภัยรถยนต • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต  
 • First Senior Vice President • Head of Motor Claim Department • Motor Group 
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11. 12. 

18. 19. 20. 

13. 

15. 16. 17. 

14. 

 11. นางสาวสมศรี  ต้ังสีฟ�า / Ms. Somsri  Tangsifah 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายกฎหมาย • สายงานเลขาธิการองคกร 
 • First Senior Vice President • Head of Legal Department • Corporate Secretariat Group 

 12. นายสุรชัย  ไตรวิทยางกูร / Mr. Surachai  Traiwittayanggoon 
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ • ผูบริหารฝายพัฒนาผลิตภัณฑและคณิตศาสตรประกันภัย 
 • First Senior Vice President • Head of Product Development and Actuarial Service Department 

13.  นายกฤษฎา  คฤหาสน�สุวรรณ / Mr. Kritsada  Karuehardsuwan 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายบริหารงานตัวแทนและชองทางจำหนาย • สายงานบริการลูกคาและสนับสนุนงานขาย 
 • First Vice President • Head of Agency & Channel Department • Sales Administration Support Group  

 14. นายธวัชชัย  นพสุวรรณวงศ� / Mr. Tawatchai  Nopsuwanwong 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายประกันภัยทรัพยสินและความรับผิด-ธุรกิจตรงและนายหนา • สายงานประกันภัยทั่วไป 
 • First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Direct & Broker Business • Non-Motor Underwriting Group 

 15. นางสุวรรณา  สุขปล้ืมถาวร / Mrs. Suwanna  Sukpluemtaworn 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด • สายงานประกันภัยทั่วไป 
 • First Vice President • Head of Miscellaneous Underwriting Department • Non-Motor Underwriting Group 

 16. นางนัยน�ชนก  รุจิโรจนาสกุล1 / Mrs. Naichanok  Rujirojanasakul1  

 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายสื่อสารองคกร • สายงานเลขาธิการองคกร 
 • First Vice President • Head of Corporate Communication Department • Corporate Secretariat Group 

  1ลาออกจากการเปนพนักงาน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 / Resigned from the Company on April 1, 2012 

 17. นายวรกิจ  มุจลินทโมลี / Mr. Warakit  Muchalintamolee 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายบริหารงานศูนยบริการลูกคา • สายงานสงเสริมงานขาย 
 • First Vice President • Head of Customer Service Department • Sales Support Group 

 18. นางรัตนา  อังศุชัยกิจ / Mrs. Rattana  Angsuchaikij 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 • First Vice President • Head of IT Development Office • IT Group 

 19. นายพรชัย  แซ�เล�า / Mr. Pornchai  Lao 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายธุรการ • สายงานเลขาธิการองคกร 
 • First Vice President • Head of Administration Department • Corporate Secretariat Group 

20.  นายนิเวศ  เฟ��องฟู / Mr. Niwes  Phuangphoo 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักงานบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 • First Vice President • Head of Management Information System Service Office  
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21. 22. 

28. 29. 30. 

23. 

25. 26. 27. 

24. 

 21. นายไพรวัลย�  ทับแป�น / Mr. Priwan  Thuppan 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักตรวจสอบภายใน 
 • First Vice President • Head of Internal Audit Office  

 22. นายสุพจน�  สถิรพิพัฒน�กุล / Mr. Supoat  Satirapipatkul 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักงานปฏิบัติการสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 • First Vice President • Head of IT Operation Office • IT Group 

23.  นายยุทธการ  บุญลาโภ / Mr. Yuthakarn  Boonlapo 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายขายแบงคแอสชัวรันส-กลุมงานแบงคแอสชัวรันส • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Vice President • Head of Bancassurance Sales Department-Bancassurance • Sales and Distribution Group 

24.  นายวชิระ  เต็งณฤทธิ์ศิริ / Mr. Wachira  Tengnaritsiri 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายตลาดและกลยุทธแบงคแอสชัวรันส-กลุมงานแบงคแอสชัวรันส • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Vice President • Head of Bancassurance Marketing & Strategy Department-Bancassurance • Sales and Distribution Group 

 25. นายบุญยฤทธิ์  ว�องไวเจริญสุข / Mr. Boonyarit  Wongwaicharoensuk 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ • สายงานสินไหมประกันภัยทั่วไป 
 • First Vice President • Head of Personal Accident & Health Claims Department •  Non-Motor Underwriting Group 

 26. นายพิสิต  อ�อนคล�าย / Mr. Pisit Onclai 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายบริหารศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท • สายงานสงเสริมงานขาย 
 • First Vice President • Head of Inbound Call Department • Sales Support Group 

 27. นายธารา  ล่ำซำ / Mr. Tara  Lamsam 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายสืบสวนรถหายและจัดเก็บเอกสาร • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต 
 • First Vice President • Head of Filing/Lost Car Department • Motor Group 

 28. นายจตุรภัทร  ภิญโญมงคล / Mr. Jaturaphat  Pinyomongkol 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายประกันภัยทรัพยสินและความรับผิด-ธุรกิจตัวแทน • สายงานประกันภัยทั่วไป 
 • First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Agency Business • Non-Motor Underwriting Group 

 29. นายวุฒิชัย  เหลืองเลิศวัฒน / Mr. Wudhichai  luanglertvatana 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายประกันภัยตอ • สายงานประกันภัยทั่วไป 
 • First Vice President • Head of Reinsurance Department • Non-Motor Underwriting Group 

 30. นายพัลลภ  ห�อเตรียม / Mr. Panlop  hotriem 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายวางแผนและยุทธศาสตรองคกร • สายงานยุทธศาสตรองคกรและพัฒนาธุรกิจ 
 • First Vice President • Head of Corporate Strategy & Planning Department • Corporate Strategy & Business Development Group 
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31. 32. 33. 

34. 35. 

40. 41. 

38. 39. 37. 

36. 

 31. นาย สมมาตร  ป�ยะพงศ�เดชา / Mr. Sommart  Piyaphongdecha  
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักงานบริการเทคโนโลยี • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 • First Vice President • Head of IT Services Office • IT Group 

 32. นายประสงค�  รัตนมณี / Mr. Prasong  Rattanamanee 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักบริหารจัดการขอรองเรียน • สายงานบริการลูกคาและสนับสนุนงานขาย 
 • First Vice President • Head of Complaint Management Office • Sales Administration Support Group 

 33. นายฉัตรพล  ชลายนเดชะ / Mr. Chatapol  Chalayondecha 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักฝกอบรมการขาย • สายงานสงเสริมงานขาย 
 • First Vice President • Head of Sales Training Office • Sales Support Group 

 34. นายนพคุณ  คชเสนี / Mr. Nopkoon  Gajaseni 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักงานบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศ  
 • First Vice President • Head of IT Project Management Office  

 35. นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง / Mr. Wuttisak  Udompornpadung 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายลงทุน • สายงานบัญชีและการเงิน 
 • First Vice President •  Head of Investment Department • Accounting & Finance Group 

 36. นางสาววิริณ  พัววิมล / Ms. Wirin  Puawimol 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
 • First Vice President • Head of Human Resource Development Department • HR Group 

 37. นางสาวณัฐกานต�  จรุงเบญจธรรม / Ms. Nutthakant  Jarungbenjatham 
  • ผูอำนวยการ • ผูบริหารสำนักพัฒนากระบวนการ • สายงานบัญชีและการเงิน 
 • First Vice President • Head of Process Development Office • Accounting & Finance Group 

 38. นายยุทธนา  สุวรรณประดิษฐ� / Mr. Yuttana  Suwanpradit 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายกำกับและสงเสริมบรรษัทภิบาล • สายงานเลขาธิการองคกร 
 • First Vice President • Head of Compliance and Corporate Governance Promotion Department • Corporate Secretariat Group 

 39. นางนิธิพร  ไตรทิพเทวินทร� / Mrs. Nidhipon  Tritiptawin 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายบริหารความเส่ียงองคกร • สายงานบัญชีและการเงิน  
 • First Vice President • Head of Risk Management Department • Accounting & Finance Group 

 40. นายสรรเสริญ  ประเสริฐสุด / Mr. Sansern  Prasertsud 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายพัฒนาธุรกิจ • สายงานยุทธศาสตรองคกรและพัฒนาธุรกิจ 
 • First Vice President • Head of Business Development Department • Corporate Strategy & Business Development Group 

 41. นางสาวสุพร  เร�าป�ติวงษ�กุล / Ms. Suporn  Raopitiwongkul 
 • ผูอำนวยการ • ผูบริหารฝายบัญชี • สายงานบัญชีและการเงิน 
 • First Vice President • Head of Accounting Department • Accounting & Finance Group 
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42. 43. 44. 

45. 46. 

51. 52. 

49. 50. 48. 

47. 

 42. นายวิสิทธิ์  อาศัยธรรมกุล / Mr. Visit  Asaitrumkul 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายขายธุรกิจนายหนา-กลุมงานชองทางการจำหนายอื่นๆ • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Vice President • Principal of Broker Department-Multi Channels • Sales and Distribution Group 

 43. นางสาวรัจนา  ศีตะจิตต� / Ms. Rajana  Sitachitt 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
 • First Vice President • Principal of Human Resource Management Department • HR Group 

 44. นางสาวปวีณา  วิภาสชีวิน / Ms. Paveena  Vipaschiwin 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายประกันภัยตอ • สายงานประกันภัยทั่วไป 
 • First Vice President • Principal of Reinsurance Department • Non-Motor Underwriting Group 

 45. นางสาวสิรินุช  ลิ้มสัมพันธ�1 / Ms. Sirinuch  Limsamphan1 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
 • First Vice President • Principal of Human Resource Development Department • HR Group 

  1ลาออกจากการเปนพนักงาน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 / Resigned from the Company on April 1, 2012 

 46. นายวสิทธิ์  ล่ำซำ / Mr. Vasit  Lamsam 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายสนับสนุนงานสินไหมประกันภัยรถยนต • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต 
 • First Vice President • Moter Group • Principal of Motor Claim Support Development • Motor Group 

 47. นายกฤษฎา  ต้ังเจริญ / Mr. Kritsada  Tangcharoen 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายขายธุรกิจตรง-กลุมงานชองทางการจำหนายอื่นๆ • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Vice President • Principal of Direct Sales Department-Multi Channels • Sales and Distribution Group 

 48. นางสาววิมล  ลิ้มสุวรรณศิลป� / Ms. Wimol  Limsuwansilp 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายขายธุรกิจตรง-กลุมงานชองทางการจำหนายอื่นๆ • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Vice President • Principal of Direct Sales Department-Multi Channels • Sales and Distribution Group 

 49. นางทักษพร  เข�งเจริญ / Mrs. Taksaporn  Kengcharoen 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายการเงิน • สายงานบัญชีและการเงิน 
 • First Vice President • Principal of Finance Department • Accounting & Finance Group 

 50. นางรัชนีกร  มีสมมนต� / Mrs. Rachaneekorn  Meesommont 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการทีมเลขานุการผูบริหาร • สายงานเลขาธิการองคกร 
 • First Vice President • Principal of Company Secretary Office • Corporate Secretariat Group 

 51. นายจุมพล  วาทะสุนทรกุล / Mr. Jumphol  Vatasunthonkul  
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายขายธุรกิจตัวแทน-กลุมงานชองทางการจำหนายอื่นๆ • สายงานการขายและชองทางการจำหนาย 
 • First Vice President • Principal of Agents Department-Multi Channels • Sales and Distribution Group 

 52. นายชยางกูร  แก�วบัณฑิต / Mr. Chayangkura  Kaewbandit 
 • ผูอำนวยการ • ผูชำนาญการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
 • First Vice President • Principal of Human Resource Development Department • HR Group 

รายงานประจำป� 2554 



บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไดมีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององคกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งนี้เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ตลอดจนชองทางการ

ขายตางๆ ของบริษัทฯ โดยภายในป 2554 บริษัทฯ ไดมีการดำเนินการที่สำคัญๆ ดังนี้ 

Progress in 2011 
ความก�าวหน�าในป� 2554 

Muang Thai Insurance Public Company Limited has improved and developed in various aspects with the objective to improve the 

efficiency of the organization and the competitiveness to create the highest satisfaction to the customers and various distribution 

channels of the Company.  The important proceedings in 2011 were: 
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1. การพัฒนาระบบบริหารงานส�วนหน�า (Front-End)   
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานผานระบบออนไลนและปรับปรุงสวนตอ

ประสานกับผูใช (User Interface: UI) ใหงายตอการใชงาน เพื่อ

ใหชองทางการจำหนายตางๆ โดยเฉพาะชองทางตัวแทน และผู

ใชงานสวนหนาสามารถปฏิบัติงานและรับ-สงขอมูลผานระบบ

ออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

2. การปรับปรุงฐานข�อมูลลูกค�า (Data Cleansing)   
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของขอมูลลูกคาที่มีอยูในระบบใหมีความสมบูรณ 

ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคญัตอการสราง Data Warehouse ที่

สมบูรณ ตลอดจนการพัฒนา Business Intelligence (BI) ที่จะ

สามารถนำมาใชสนับสนุนงานดานการวิเคราะหดานการตลาด 

และความตองการท่ีแตกตางกันของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจะนำไปสูการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation 

Management: CRM) อยางมีประสิทธิผล 

3. การปรับปรุงการให�บริการของศูนย�บริการลูกค�าทางโทรศัพท�  
โดยไดริเริ่มการวัดความพึงพอใจของลูกคาหลังการใหบริการ ซึ่ง

ไดกำหนดตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการรับสาย ความ

รวดเร็วในการใหบริการ รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ

เรียกดูขอมูลในการตอบคำถามลูกคา เพื่อใหสามารถแสดงผล

ขอมูลที่ถูกตอง ครอบคลุม และใชงานงาย รวมถึงความสะดวก

รวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 

4. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในองค�กร   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซอนและ

สรางความสอดคลองในการทำงานรวมกันใหมากขึ้น เพื่อชวยลด

ตนทุนและการสูญเปลาของการดำเนินงาน รวมทั้งจะชวยสงผล

ใหการบริการมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

5.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ   
โดยการสรางสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทศิทางท่ี

สอดคลองกับคานิยมและทิศทางการดำเนินงานขององคกร รวม

ไปถึงการนำผลขอมูลจากการสำรวจความผูกพันของพนักงานตอ

องคกร (Employee Engagement) มาใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุง

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองคกร โดยมีเปาหมายหลัก

คือใหพนักงานในองคกรมีความพึงพอใจในการทำงาน มีโอกาสใน

การพัฒนาตนเอง และมีความรักในการทำงานรวมกับองคกร 

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน 

6. การขยายการให�บริการของศูนย�บริการลูกค�า 
(Customer Service Center: CSC)   
โดยไดขยายศูนยบริการลูกคาเพิ่มในจังหวัดตางๆ อีก 6 สาขายอย 

คือ สาขายอยสมุทรสงคราม สาขายอยเชียงราย สาขายอย

สกลนคร สาขายอยนครศรีธรรมราช สาขายอยสุราษฎรธานี และ

สาขายอยสระบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคาในภูมิภาค

ตางๆ ในการติดตอกับบริษัทฯ 

1. Front-End System Development  
to support the online operation system and improve the User 

Interface: UI to be easy to use for the various distribution 

channels, especially the agent channel and to have the  

effectiveness and fastness in operations and data submissions 

through the online system for the front-end users. 

2. Improvement on Customer Database 
 (Data Cleansing)  
to improve the quality of the customer database in the 

system to be complete since this is the important basic 

factor to build the complete Data Warehouse and to develop 

the Business Intelligence (BI) to use as the supports for the 

market analysis and the diversified needs of customers 

effectively, which will lead to the effectiveness of the 

Customer Relation Management: CRM. 

3. Improvement on the Service of the Call Center  
by starting to measure the customers’ satisfaction after the 

service by determining the indicators to improve the calls 

quality, the service speed, and the program development for 

querying data to answer customers’ questions in order to be able 

to show the accurate data that is easy to use and cover the questions 

together with the fastness of the service of the employees. 

4. Internal Operational Process Improvement  
by the objectives to reduce the duplicate operational 

processes and to create the compatibility in working together 

in order to reduce the cost and the waste of operations, resulting 

in the service with effectiveness, convenience, and fastness. 

5. Improvement on Potential of Manpower in  
 the Company  
by creating the Core Competency in the directions that are in 
line with the corporate value and operational directions and 
bringing the results of the Employee Engagement Survey to 
use as the information to improve the Human Resource 
Management with the major target to have the employees to 
be satisfied with work, to have self-improvement opportunity, 
and to love to work with the Company in order to support the 

sustainable growth of the business.  

6. Expansion on the service of the Customer  
 Service Center  
by expanding the CSC in different provinces for 6 more 
sub-branches located in Samutsongkhram, Chiang Rai, 
Sakonnakhorn, Nakhornsithammarat, Suratthani, and 
Saraburi to provide convenience to customers in various 

regions in contacting the Company. 
รายงานประจำป� 2554 



7. การใช�เทคโนโลยีเสริมในการให�บริการสินไหมประกันภัย 
 รถยนต�   
ดวยการใหพนักงานสำรวจภัยรถยนตใชเครื่องมือบอกพิกัด 

(GPS) เครื่องพิมพ และอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหเจาหนาที่สำรวจภัยไปถึงที่เกิดเหตุดวยความ

รวดเร็ว และสามารถพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการ

เรียกรองคาสินไหมใหกับลูกคาไดทันที โดยท่ีลูกคาไมจำเปนตอง

กรอกรายละเอียดดวยตนเอง รวมถึงสามารถนำเอกสารดังกลาว

ไปดำเนินการซอมรถไดทันที 

8. การปรับแผนกลยุทธ� และปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 ของงานประกันภัยรถยนต�ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
ทั้งในสวนการพัฒนาแบบประกันภัยรถยนตใหม การปรับปรุงดาน

ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการใหบริการ และนโยบายดาน

การรับประกันภัยรถยนตเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

9. การพัฒนาผลิตภัณฑ�ประกันภัยใหม� 
การพัฒนาผลิตภัณฑการประกันภัยใหมในรอบป 2554 บริษัทฯ 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย และออกขายแกลูกคาจำนวน 

18 ผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Central Smart P.A.”  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลแบบรายเด่ียว และครอบครัว 

ที่ใหความคุมครองครอบคลุมทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง สูญเสียมือ เทา และสายตา คารักษาพยาบาล รวมถึง

เงินชดเชยรายไดรายวันกรณีเปนผูปวยในโรงพยาบาล และเงิน

ชดเชยพิเศษกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงขณะ

โดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยูตางประเทศ และ

เงินชดเชยรายไดรายวันพิเศษ กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสาร

ยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยูตางประเทศ สามารถชำระ

เบี้ยประกันภัยไดทั้งแบบรายเดือน และรายป 

2.  ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Central Kids P.A.”  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุแบบรายเด่ียว สำหรับเด็กที่มีอายุ 

ไมเกิน 15 ป ใหความคุมครองมาตรฐานท้ังการเสียชีวิต 

ทุพพลภาพถาวร สูญเสียมือ เทา และสายตา การรับฟงเสียง 

การพูดออกเสียง เงินชดเชยรายวัน (กรณีเปนผูปวยใน 

ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ) และคารักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุ พรอมรับบัตร P.A. Medical Card เพื่อใชสิทธิคา

รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในสัญญาโดยไมตองชำระเงิน 

7. Implementation of add-on Technology for the  
 Motor Claim Service  
by providing the motor surveyors the GPS, mobile printers, 

and technologies for their convenience and the fast speed to 

reach the scene. The surveyors can print the documents 

with details of accidents and claims to customers right 

away, so the customers do not have to fill in the details 

themselves. In addition, the customers can bring the 

documents to use for the car repair process right away. 

8. Strategy Adjustment and Work Process  
 Improvement for the more Effectiveness of 
 the Motor Insurance Business  
for the new motor insurance plan development, the speed 

improvement, the service effectiveness, and the motor 

underwriting policy to create the competitiveness to provide 

the operational potential improvement continuously. 

9.  New Product Development 
The new product development for the year 2011, the Company 

has developed and launched total 18 products as follows: 

1. Personal Accident Insurance “Central Smart P.A.”  

 The individual and family Personal Accident Insurance 

plan that covers the death, total permanent disability, 

loss of hands, feet, and eyesight, medical expense 

including the daily income benefit in case of in-patient 

customer at hospital, the special benefit in case of 

death or total permanent disability while riding public 

transportation, while staying abroad, and the special 

daily income benefit in case of accident while riding 

public transportation or while abroad. The premium can 

be paid by monthly or yearly basis. 

2.  Personal Accident Insurance “Central Kids P.A.”  

 The individual Personal Accident Insurance plan for 

kids age not more than 15 years old that provides the 

standard coverage for death, permanent disability, loss 

of hands, feet, and eyesight, hearing, and speech, daily 

income benefit (in case of IPD caused by accidents) 

and medical expense by accidents, including the P.A. 

Medical Card to exercise the right for medical expense 

with the participating hospitals without having to make 

advance payment. 
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3.  ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Central P.A. MAX”  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุแบบรายเด่ียว และครอบครัว ที่ให

ความคุมครองครอบคลุมทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง สูญเสียมือ เทา และสายตา คารักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุ เงินชดเชยรายวัน จากอุบัติเหตุ และคาปลงศพ 

(จากอุบัติเหตุและเจ็บปวย) ใหความคุมครองสูงสุดถึงอายุ 

65 ป พรอมรับบัตร P.A. Medical Card เพื่อใชสิทธิคา

รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในสัญญาโดยไมตองชำระเงิน 

4.  ประกันภัยสัตวเลี้ยง “Central Pet Lovers”  

 ใหความคุมครองสัตวเลี้ยง (สุนัข แมว) คุมครองกรณีเสียชีวิต

ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย คารักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุและเจ็บปวย ความรับผิดตอบุคคลภายนอกอันเน่ือง

มาจากสัตวเลี้ยง คาใชจายในการโฆษณา การประกาศ 

เพื่อติดตามสัตวเลี้ยงที่สูญหาย คาฉีดวัคซีนปองกันโรค 

ในสัตวเลี้ยง บริการความชวยเหลือสัตวเลี้ยง และคาฝง 

ไมโครชิพ (กรณีสัตวเลี้ยงฝงไมโครชิพมาไมเกิน 30 วันกอน

ทำประกันภัย) 

5. ประกันภัยสำหรับผูเลนกอลฟ “Central Smart Golf”  

 คุมครองผูเลนกอลฟ ขณะเลนหรือซอมกอลฟ ในสนาม

กอลฟหรือสนามฝกหัดกอลฟ ดังนี้ 

 1. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก ทั้งการบาดเจ็บและ

ทรัพยสินที่เสียหาย  

 2. การเสียชีวิต ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ทุพพลภาพ

ชั่วคราว/สัปดาห สญูเสียมือ เทา หรือสายตา และคา

รักษาพยาบาล  

 3. อุปกรณการเลนกอลฟ (ไมกอลฟ ถุงกอลฟ รถลาก 

ถุงกอลฟ กระเปาใสเสื้อผา เสื้อกันฝน ถุงกันน้ำฝน

สำหรับคลุมถุงกอลฟ รองเทากอลฟ รมกอลฟ)  

 4. ทรัพยสินสวนตัวที่เก็บอยูในสนามกอลฟ (คอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ นาฬกา แวนสายตา แวนกันแดด) 

จากการลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย 

ปลนทรัพย หรือไฟไหม  

 5. คาเชาอุปกรณกอลฟ (ไมกอลฟ ถุงกอลฟ รองเทา

กอลฟ และรมกอลฟ) จากอุบัติเหตุ หรือการถูก 

ลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย  

ปลนทรัพย ในขณะท่ีเลนกอลฟในสนามกอลฟ หรือ 

ในขณะเดินทางไป-กลับระหวางที่พักของผูเอา 

ประกันภัยกับสนามกอลฟ หรือจากความลาชาระหวาง

ขนสงเพื่อไปเลนกอลฟจากความผิดพลาดของผูขนสง  

 6.  คาสมาชิกสนามกอลฟ จากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

ทำใหไมสามารถเลนกอลฟไดติดตอกันอยางนอย 60 วัน 

 7. คาสมัครรวมรายการแขงขันกอลฟเฉพาะรายบุคคล

กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางไป

รวมการแขงขันกอลฟได 

3.  Personal Accident Insurance “Central P.A. MAX”  

 Personal Accident Insurance for the individual and the 

family with the cover for loss of life, total permanent 

disability, loss of hand, foot and sight, medical 

expenses from accident, daily compensation from 

accident and cremation expenses (from accident and 

sickness), which provides the cover up to 65 years 

old, together with P.A. Medical Card to exercise the 

right for medical expense with the participating 

hospitals without having to make advance payment. 

4.  Pet Insurance “Central Pet Lovers”  

 Cover the pet (cat, dog) for the customers for loss of life 

from both accident and sickness, medical expense from 

accident and sickness, liability to the third party arising 

form the pet, advertising cost to find the lost pet, cost of 

vaccination in the pet, pet care assistance services, and 

the microchip embedded expenses (in case the pet has 

the microchip embedded not more than 30 days before 

effecting insurance). 

5. Golfer’s Indemnity Insurance “Central Smart Golf” 

 Cover the golfer whilst playing or practicing golf in the 

golf course or driving range as follows: 

 1. Third party liability for both bodily injury and 
property damage;  
 2. Loss of life, total permanent disability, temporary 
disability/week, loss of hand, foot or sight and 
medical expense;  
 3. Golf equipments (golf club, golf bag, golf cart, 
clothes bag, raincoat, waterproof bag to cover the 
golf bag, golf shoes, and golf umbrella);  
 4. Burglary, robbery, gang-robbery or fire damage to 
personal belongings kept in the golf course 
(computer, cell phone, glasses, sun glasses);  
 5. The cost to rent the golf equipments (golf club, 
golf bag, golf shoes and golf umbrella) from 
accident or burglary, robbery, gang-robbery whilst 
playing golf in the golf course or whilst travel back 
and forth between the residence of the Insured and 
the golf course or from the delay during the 
transportation to play golf from the error of the carrier;  
 6.  Golf course’s membership fee arising from bodily 
or sickness to the extent that cannot play golf for 
at least 60 consecutive days; 
 7. Application fee to participate in the golf tournament 
for individual in case of bodily or sickness to the extent 
that cannot travel to participate in the golf tournament; 
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 8.  รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” ทั้งการแขงขันเปน

ทางการ ณ สนามกอลฟมาตรฐาน และการเลนทั่วไป 

6. ประกันภัยนาฬกา “Central Smart Collector”  

 คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพของนาฬกา

ขอมือที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ดังนี้  

 1. ขณะสวมใส พกพา ทุกสถานที่  

 2. ขณะเก็บในบาน/อาคารตางๆ คุมครองเฉพาะท่ีเก็บใน 

ตูเซฟ หองนิรภัย ตู/ลิ้นชักที่ล็อคไว  

 3. ขณะเก็บในโรงแรม ในตูเซฟสวนกลาง หรือในตูเซฟที่

ล็อคไวในหองพัก โดยไมมีผูดูแล 

7. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Benefit” (ขายผาน 

 ทางโทรศัพท)  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลแบบรายเด่ียว และ

ครอบครัว ที่ใหความคุมครองครอบคลุมทั้งการเสียชีวิต 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียมือ เทา และสายตา  

คารักษาพยาบาล รวมถึงเงินชดเชยรายไดรายวันกรณีเปน 

ผูปวยในในโรงพยาบาล และเงินชดเชยพิเศษกรณีเสียชีวติ

สูญเสียมือ เทา และสายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงใน 

วันหยุดราชการ และวันเสาร-อาทิตย และเพิ่มทุนประกัน

พิเศษอีก 1 เทาสำหรับปที่ 2 กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง สูญเสียมือ เทา และสายตาจากอุบัติเหตุทั่วไปและใน

วันหยุดราชการ และวันเสาร-อาทิตย สามารถชำระเบ้ีย

ประกันภัยไดทั้งแบบรายเดือน และรายป 

8. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. Group Package:  

 Worksite”  

 แผนประกันภยัอุบัติเหตุสวนบุคคลแบบกลุมที่ใหความ

คุมครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียมือ 

เทา และสายตา รวมถึงเงินชดเชยรายไดรายเดือน (กรณี 

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) ชดเชยสูงสุด 6 เดือน และเงินชดเชย

พิเศษกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียมือ 

เทา และสายตา จากอุบัติเหตุสาธารณะ 

9. ประกันภัยโรครายแรง ”CI-4 Group (Critical Illness)”  

 แผนประกันภัยคุมครองโรครายแรงท่ีใหความคุมครองเงิน

ชดเชยแบบเหมาจาย หากไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปน

ครั้งแรกวาเปนโรครายแรงโรคใดโรคหน่ึงดังนี้ 

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ไมรวม 

โรคมะเร็งผิวหนัง 

 2. โรคไตวายเร้ือรังที่ตองไดรับการลางไตอยางสม่ำเสมอ 

(Kidney Failure) 

 3. โรคกลามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction/ 

Heart Attack) 

 4. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

 8.  Special prize for “Hole-In-One” in respect of the 

official competition at the standard golf course 

and the general practice.  

6. Watch Insurance “Central Smart Collector”  

 Cover physical loss or damage of the insured wrist 

watch which occurs in Thailand as follows:  

 1. While wearing or bringing along every place;  

 2. While keeping in various houses/buildings only in 

the locked safe, strongroom, cabinet/drawer;  

 3. While keeping in the hotel in the central safe or in 

the locked safe in the room without having 

anybody to look after. 

7. Personal Accident Insurance “Enjoy Benefit”  (Telesales)  

 Personal Accident Insurance Plan for both individual 

and family which covers loss of life, total permanent 

disability, loss of hand, foot and sight, medical 

expense, including daily compensation in case of being 

admitted as the in-patient in the hospital and the 

special compensation in case of loss of life, loss of 

hand, foot and sight, total permanent disability on the 

public holidays and weekends and to increase the 

special sum insured by one time for the second year in 

case of loss of life, total permanent disability, loss of 

hand, foot and sight from general accident and on 

public holidays and weekends. The premium can be 

paid by monthly or yearly basis. 

8. Personal Accident Insurance “P.A. Group Package:  

 Worksite”  

 Group Personal Accident Insurance Plan which covers 

loss of life, total permanent disability, loss of hand, foot 

and sight, including monthly income compensation (in 

case of loss of life from accident) up to 6 months and 

special compensation in case of loss of life, total 

permanent disability, loss of hand, foot and sight from 

public accident. 

9. Dread Disease Insurance “CI-4 Group (Critical Illness)”  

 Dread Disease Insurance Plan which provides the 

coverage with the compensation on the lump sum 

basis if the insured has been diagnosed for the first 

time to be one of the following dread diseases: 

 1. Invasive Cancers which do not include the skin cancer; 

 2. Kidney Failure which requires to clean the kidney 

regularly; 

 3. Myocardial Infarction/Heart Attack; 

 4. Stroke. 
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10. ประกันภัยโรครายแรง “CI-4 Individual (Critical Illness)”  

 แผนประกันภัยคุมครองโรครายแรงท่ีใหความคุมครองเงิน

ชดเชยแบบเหมาจาย หากไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปน

ครั้งแรกวาเปนโรครายแรงโรคใดโรคหน่ึงดังนี้ 

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ไมรวม 

โรคมะเร็งผิวหนัง 

 2. โรคไตวายเร้ือรังที่ตองไดรับการลางไตอยางสม่ำเสมอ 

(Kidney Failure) 

 3. โรคกลามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction/ 

Heart Attack) 

 4. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

11. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. Group for Loan 

 Pensioner”   

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลแบบรายเด่ียวสำหรับ

ลูกคาสินเชื่อบำนาญขาราชการ ท่ีใหความคุมครองการ 

เสียชีวิต และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ  

12. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลสำหรับผูถือบัตรเดบิต 

 “K-Max Family”  

 กรมธรรมอุบัติเหตุสวนบุคคลเฉพาะสำหรับผูถือบัตรเดบิต 

K-Max Family Card ของธนาคารกสิกรไทย คุมครองการ

เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียมือ เทา และ

สายตา 100,000 บาท คารักษาพยาบาล 5,000 บาท/

อุบัติเหตุแตละคร้ัง พิเศษไมตองสำรองจายคารักษา

พยาบาล เพียงแสดงบัตร K-Max Family Card กับ 

โรงพยาบาลในสัญญาโดยไมตองชำระเงิน 

13. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Accident Protect Plus for  

 Foreigner”  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลสำหรับชาวตางชาติ 

ที่ใหความคุมครองสูงสุด 3 ลานบาท กรณีเสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุขณะโดยสารอยูใน 

ยานพาหนะสาธารณะท่ัวโลก คารักษาพยาบาลสูงสุด 

50,000 บาท/อุบัติเหตุแตละครั้ง และเงินชดเชยรายวัน 

(กรณีเปนผูปวยในในโรงพยาบาลจากอุบัตเิหตุ) สูงสุด 

1,000 บาท สูงสุด 365 วัน คุมครองอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึง

การกอการราย เบี้ยประกันเริ่มตนเพียง 2,500 บาท/ป 

พรอมรับบัตร P.A. Medical Card เพื่อใชสิทธิคารักษา

พยาบาลกับโรงพยาบาลในสัญญาโดยไมตองชำระเงิน 

10. Dread Disease Insurance “CI-4 Individual (Critical Illness)”  

 Dread Disease Insurance Plan which provides the 

coverage with the compensation on the lump sum 

basis if the insured has been diagnosed for the first 

time to be one of the following dread diseases: 

 1. Invasive Cancers which do not include the skin cancer; 

 2. Kidney Failure which requires to clean the kidney 

regularly; 

 3. Myocardial Infarction/Heart Attack; 

 4. Stroke. 

11. Personal Accident Insurance “P.A. Group for Loan  

 Pensioner”  

 Individual Personal Accident Insurance for the 

Government Pension Fund loan customers that covers the 

loss of life and total permanent disability by accident. 

12. Personal Accident Insurance for the “K-Max Family”  

 Debit Card Holder  

 Personal Accident Insurance Policy specifically for 

K-Max Family Cardholders of KBANK which covers 

loss of life, total permanent disability, loss of hand, foot 

and sight for Baht 100,000, Baht 5,0a0 per accident 

with the special condition of not paying the medical 

expense in advance when the customers show the 

K-Max Family Card to the participating hospitals. 

13. Personal Accident Insurance “Accident Protect Plus  

 for Foreigner”  

 Personal Accident Insurance for foreigners that covers 

up to Baht 3 million in case of loss of life or total 

permanent disability from accident while traveling in 

the public vehicle(s) worldwide, medical expenses up 

to Baht 50,000/accident and daily compensation (in 

case of being admitted as the in-patient in the hospital) 

up to Baht 1,000 per day for 365 days. Cover for 

general accident including terrorism with the valued 

premium starting from Baht 2,500 per year, together 

with P.A. Medical Card to exercise the right for medical 

expense with the participating hospitals without having 

to make advance payment. 
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14. ประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล  

 สำหรับโครงการสินเชื่อแท็กซี่ไทยเขมแข็ง 

 แผนประกันภัยเงินชดเชยรายวันกรณีเปนผูปวยในใน 

โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บปวย วันละ 500 บาท 

ชดเชยสูงสุด 30 วัน สำหรับโครงการสินเชื่อแท็กซี่ไทย 

เขมแข็ง ทั้งแบบธรรมดา และแบบตะกาฟุล 

15. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. เพื่อสมาชิก กบข.”  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล แบบรายเด่ียว สำหรับ

สมาชิก กบข. ใหความคุมครองการเสียชีวิต สูญเสีย มือ 

เทา สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง คารักษาพยาบาล 

คาปลงศพจากอุบัติเหตุและเจ็บปวย และเงินชดเชยพิเศษ

กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการโดยสาร

ยานพาหนะสาธารณะ 

16. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. ธกส.”  

 ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลสำหรับลูกคา ธกส. แบบรายเด่ียว 

มี 4 แบบใหเลือกคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา 

สายตา หรือทุพพลภาพถาวร การรับฟงเสียง การพูด 

ออกเสียง คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และคาปลงศพ

จากอุบัติเหตุและเจ็บปวย 

17. ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. 399”  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลแบบรายเด่ียวแบบ

ประหยัด ที่ใหความคุมครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง สูญเสียมือ เทา และสายตา สูงสุด 100,000 บาท 

คารักษาพยาบาล 5,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง กับ 

เบี้ยประกันเพียง 399 บาท/ป 

18.  ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลและสุขภาพเฉพาะโรค 

 “ประกันภัยยิ้มได (P.A. TQM)”  

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลและสุขภาพเฉพาะโรค 

สำหรับอายุ 21-55 ป แบบรายเด่ียว มี 3 แบบใหเลือก

คุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิ้นเชิง คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล 

แบบผูปวยใน (IPD) และผูปวยนอก (OPD) จากการเจ็บปวย

เฉพาะโรค และบริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย

ระหวางการเดินทางภายในประเทศไทย 24 ชั่วโมง (โรคที่ให

ความคุมครองดังนี้ อาหารเปนพิษ ปอดบวม ไขหวัดใหญ/

ไขหวัด 2009 โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ โรคไสติ่งอักเสบ) 

14. Insurance Plan for income compensation during the 

admission in the hospital for the Thai Khem Kaeng 

Taxi Financing Project 

 Insurance for daily compensation of Baht 500 per day 

in case of in-patient in the hospital from accident and 

sickness, maximum compensation of 30 days for the 

Thai Khem Kaeng Taxi Financing Project for the 

ordinary type and the takaful type. 

15. Personal Accident Insurance “P.A. for the GPF’s members”  

 Individual Personal Accident Insurance for the 

Government Pension Fund’s members with the cover 

for loss of life, loss of hand, foot and sight or total 

permanent disability, medical expenses, cremation 

expenses from accident and sickness, and special 

compensation in case of loss of life or total permanent 

disability from traveling in the public vehicles. 

16. Personal Accident Insurance “P.A. for BAAC”  

 Individual Personal Accident Insurance for the 

customers of BAAC with 4 plans to select for the cover 

in case of loss of life, loss of hand, foot and sight or 

total permanent disability, loss of hearing and speech, 

medical expenses from accident and cremation 

expense from accident and sickness. 

17. Personal Accident Insurance “P.A. 399”  

 Individual Personal Accident Insurance Plan on the 

economy price which covers loss of life, total 

permanent disability, loss of hand, foot and sight up to 

Baht 100,000 with the medical expense of Baht 5,000 

per accident for the premium of Baht 399 per year only. 

18. Personal Accident and Health Insurance Policy on 

Specific Diseases “Smile Insurance (P.A. TQM)”  

 Personal Accident and Health Insurance Plan on 

Specific Diseases for the age 21-55 years old on the 

individual type. There are 3 plans to be selected to 

cover the loss of life, dismemberment, loss of sight or 

total permanent disability, medical expense from 

accident, medical expenses for the patient for both 

IPD and OPD by the sickness of specific diseases and 

emergency medical assistance service during the 

travel in Thailand on the 24 hours basis. (The covered 

diseases are food poisoning, Pneumonia, Influenza/

2009 Flu, bladder infection and inflammation, and 

appendicitis. 
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Corporate Social Responsibility in 2011 /  
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กรธุรกิจ ป� 2554 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปนผูดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยชั้นแนวหนา

ของเมืองไทย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผานมา บริษัทฯ ใหความสำคัญกับนโยบายการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักของความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส การให

บริการ และการตอบแทนกลับคืนสูสังคมเปนสำคัญ สงผลใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจาก

กลุมลูกคา คูคา และประชาชนท่ัวไป ใหเปนแบรนดประกันภัยที่นาเชื่อถือในใจของผูบริโภค

จากการจัดอันดับของนิตยสาร BrandAge 

ดวยตระหนักถึงความรับผิดชอบและการตอบแทนกลับคืนสูสังคม อันเปนพันธกิจหลักของ 

บริษัทฯ คือการเปนผูนำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ใหความสำคัญกับการทำกิจกรรมตางๆ 

เพื่อสังคมและพนักงาน ภายใตแนวคิด “เมืองไทย เมืองยิ้ม 365 วัน ยิ้มเพื่อพอ เพื่อรวมแบงปน 

และดูแลหวงใยสังคมไทย คืนความสุขใหคนไทย สรางรอยย้ิมใหคนไทย เพื่อใหพี่นองชาวไทย 

ไดยิ้มเพื่อพอไดเต็มที่ตลอด 365 วัน” จึงถือเปนภารกิจหลักอีกดานที่ชาวเมืองไทยประกันภัยได

รวมกันดำเนินการมาอยางตอเนื่องตลอดป 2554 ทั้งนี้เพื่อรวมเทิดพระเกียรติในวโรกาสท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา พรอมรวมนอมสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา โดยจำแนกไดดังนี้ 

• กิจกรรมดานครอบครัวและเยาวชน • กิจกรรมดานกีฬา 
• กิจกรรมดานคนพิการ • กิจกรรมอาสาเมืองไทยฯ 

Muang Thai Insurance Public Company Limited is the leading Non-Life insurance 

proprietary in Thailand.  During all the operational period, the Company emphasizes 

on the corporate governance managing policy by importantly exercising the principles 

of honesty, transparency, service and returns to the society. As a result, the Company 

gains the trustworthiness from the customers, partners, and people in general making 

the company the reliable Non-Life insurance brand in the mind of customers from the 

rankings of the BrandAge magazine. 

With the awareness of responsibility and returns to the society as the main mission of 

the Company of being the leader in the Non-Life insurance business that values the 

activities for the society and employee under the idea of “Muang Thai Muang Smile 

365 Days for our King: to share and care of Thai society, to return happiness to Thai 

people, and to create smiles to Thai people, so they can fully smile for our King for all 

365 days.” This is considered as another mission that Muang Thai Insurance staffs 

have been working together continuously in the year of 2011, in order to honor His 

Majesty the King on his 84-year-old birthday celebration and appreciate the kindness 

of His Majesty the King to all class of Thai people. The activities can be classified into 

three groups as follows: 

• Family and Youth Activities • Sports Activities 

• Handicapped Activities • Muang Thai Volunteers 
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กิจกรรมด�านครอบครัวและเยาวชน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใหความสำคัญและใสใจกับงานดานเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานท่ีสำคัญของสังคมไทย เพราะการสรางความเขมแข็งให

แกสังคม ตองเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ที่เรียกวาสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงถือ

เปนอนาคตของชาติ หากไดรับการสงเสริมและพัฒนาในแนวทางท่ีดี ก็จะเติบโตเปนผูใหญที่มี

คุณภาพ และเปนกำลังที่สำคัญในการสรางความเจริญมั่นคงใหแกประเทศชาติตอไป 

• โครงการทัศนศกึษา “เยาวชนไทยรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม” บริษัทฯ รวมกับคณะ

กรรมการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม หอการคาไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษฟนฟูปะการังชายหาด โครงการน้ีเปนหนึ่งในการสนับสนุน

อยางตอเนื่องเปนปที่ 6 ดวยการมอบความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม) 

ตลอดการเดินทางเขารวมโครงการของเด็กๆ รวมมูลคาทุนประกันภัยกวา 10 ลานบาท  

• การมอบความคุมครองประกันอัคคีภัย สำหรับอาคารบานเด็กออนเสอืใหญ ของมูลนิธิเด็กออน
ในสลัม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร ซึ่งบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนตอเนื่องเปนปที่ 2 ดวยทุนประกันภัยกวา 16 ลานบาท 

• การสนับสนุนการดำเนินงานของบานเพียงตะวัน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่ง
เปนสถานรับเลี้ยงเด็กกำพรา เพราะเราคิดเสมอวา รอยยิ้มของเด็กไทยทุกคน คือกำลัง

สำคัญของประเทศในอนาคต การปลูกฝงใหเด็กรูจักการใหและการแบงปน จากการเปน

ผูรับ เมื่อโตข้ึน เขาจะเกิดแรงผลักดันที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆ ใหแกคนอื่นและสังคมตอไป 

Family and Youth Activities 

Muang Thai Insurance Public Company Limited values and cares about activities related 

to children, youths, and families which are considered as the important root of Thai 

society because the strength of the society needs to begin with the small unit called 

Family Institution. Especially, if the children and youths who are the future of the country 

have the good support and development, they will grow up to be adults with quality and 

will be an important power to create prosperity and stability to the nation in the future. 

• “Thai Youth participating in the Environmental Conservation” educational tour 

project by the Company and The Thai Chamber of Commerce’s Natural Resources 

and Environment Committee in conjunction with the Industrial Estate Authority of 

Thailand and the Foundation for the Conservation and Rehabilitation of Coral Reefs 

and Beaches is one of the projects that receive continuous support from the 

Company for six years by providing the Group Personal Accident Coverage 

covering the whole trip the youths participated at the total sum-insured of more 

than Baht 10 million. 

• Providing fire insurance coverage for the Foundation of Slum for Child Care under the 

Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra 

continuously for two years at the sum-insured of more than Baht 16 million  

• Sponsoring the Dayspring Children’s Home (the orphanage) at Tambon Hua Hin, Amphoe 

Hua Hin, Prachuapkhirikhan province since we always believe that the smiles of all Thai 

children is an important power to the nation in the future. To implant the children to 

know about giving and sharing in stead of being only the receivers will drive these 

children to give good things to others and the society in the future when they grow up. 
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กิจกรรมด�านกีฬา 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขารวมเปนผูใหการสนับสนุนสมาคมฟุตบอลแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สำหรับคณะนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ ใน

การเตรียมทีม และเขารวมการแขงขันในระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลากวา 3 ปที่ผานมา 

ขณะเดียวกันไดเนนย้ำนโยบายสำคัญในการสงเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลหญิงของไทย ให

เปนที่รูจักทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการแขงขันระดับนานาชาติ ตลอดป 2554 อาทิ 

• การแขงขันปรีโอลมิปกเกมส 2012 โซนเอเชีย รอบคัดเลือก (รอบแรก) ณ ประเทศไตหวัน 

• การแขงขันปรีโอลิมปกเกมส 2012 โซนเอเชีย รอบคัดเลือก (รอบ 2) ณ ประเทศจอรแดน 

• การแขงขันปรีโอลิมปกเกมส 2012 โซนเอเชีย รอบคัดเลือก (รอบ 3) ณ ประเทศสาธารณ 

รัฐประชาชนจีน 

• การแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปอาเซียน AFF WOMAN CHAMPIONSHIP 2011 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปจจุบันทีมฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทย ภายใตการนำของ “คุณนวลพรรณ ล่ำซำ” กรรมการ 

ผูจัดการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย  ในฐานะ “ผูจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ” 

สามารถสรางผลงานไดยอดเยี่ยม จากการแขงขันในรายการตางๆ ที่ผานมา สงผลใหการจัด

อันดับของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ลาสุดป 2554 ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกาวสู

อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน อันดับ 6 ของเอเชีย พรอมกาวขึ้นสูอันดับที่ 28 ของโลกอยาง

งดงาม และนาภาคภูมิใจ หลังจากควาตำแหนงแชมปลาสุด อาเซียน AFF WOMAN 

CHAMPIONSHIP 2011 

 

Sports Activities 

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 for the team preparation and participation in international competition 

for more than all the past 3 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 in the international competitions in the whole 

year of 2011, for example: 

• Pre-Olympic Games 2012, Asian Zone, Qualifier (First round) at Taiwan 

• Pre-Olympic Games 2012, Asian Zone, Qualifier (Second round) at Jordan 

• Pre-Olympic Games 2012, Asian Zone, Qualifier (Third round) at The People’s 

Republic of China 

• AFF Woman Championship 2011 at The Lao People’s Democratic Republic 

Currently, The Thai National Women Football Team under the leadership of “Mrs. 

Nualphan  Lamsam,” the President of Muang Thai Insurance Public Company Limited as 

“The Team Manager of the Thai National Women Football Team” has been excellently 

performed in the past tournaments resulting 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. 28 of the world 

elegantly and proudly after winning the latest AFF Women’s Championship 2011. 

a
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กิจกรรมด�านคนพิการ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปนองคกรที่ใหความสำคัญและมีสวนรวมใน 

การสงเสริมและสนับสนุนผูพิการมาอยางตอเนื่อง ดวยมีแนวความคิดวา “การใหโอกาสผูพิการ 

เสมือนการใหชีวิตใหมแกพวกเขา” สงผลใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับวาเปนองคกรที่มุงดำเนิน

งานเพื่อผูพิการมาอยางตอเนื่อง ทั้งผูบริหารระดับสูงก็ไดรับการยอมรับในบทบาทของ 

การทำงานเพ่ือผูพิการ ทุกกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ไดมุงดำเนินการมีวัตถุประสงคที่สำคัญ คือ  

การใหโอกาสผูพิการในฐานะพ่ีนองคนไทย ไดพัฒนาศักยภาพและทำประโยชนแกตนเองและ

สังคมตามความเหมาะสม อาทิิ 

• การสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในการจัดหารถเข็น

สำหรับผูพิการ 

• การสนับสนุนโครงการ Art by Heart “7 คนพิการไทย สงใจผาน 84 งานจิตรกร  

รวมทำความดีถวายในหลวง”  

• การสนับสนุนสถาบันสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงประเทศไทย ในการจัดซื้อ
อุปกรณชวยการเดินสำหรับคนพิการ และรถวีลแชร 

• การสนับสนุนมหกรรมดนตรีศิลปะคนพกิารแหงเอเชีย-แปซิฟค  

Handicapped Activities 

Muang Thai Insurance Public Company Limited is the Company that has continuously 

emphasized and participated in helping and supporting the handicapped under the 

concept “To provide the opportunity for the handicapped is similar to giving them the 

new life,” resulting in the acceptance of the Company as the corporate focusing on 

working for the handicapped continuously.  The high level executives have been 

accepted for the role of working for the handicapped.  All activities the Company has 

focused on has the important objective in providing opportunity to the handicapped as 

Thai brothers and sisters, so they can develop the potential and become beneficial to 

themselves and the society properly, for example: 

• Sponsoring the Ministry of Social Development and Human Security in providing 

wheelchairs for the handicapped 

• Sponsoring the Art by Heart project “7 Thai Handicapped Sent Their Wills 

Through 84 Paintings, Do Good for Our King” 

• Sponsoring the Thailand’s Office for Empowerment and Rehabilitation of 

Persons with Disability in buying walkers and wheelchairs.   

• Sponsoring The Asia-Pacific Wataboshi Music Festival 
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กิจกรรมอาสาเมืองไทยฯ 

The Giving by Heart ภายใตแนวคิด “เมืองไทย เมืองยิ้ม 365 วัน ยิ้มเพื่อพอ” เกิดขึ้นเพื่อ

เปนการเปดโอกาสใหเพื่อนๆ พนักงานชาวเมืองไทยประกันภัย ไดมีสวนในการสรางสรรค

กิจกรรมท่ีดีและเปนประโยชน เพื่อมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสูสังคม อันเปนการปลูกฝงคานิยมใน

การมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือและแบงปนเพื่อสวนรวม ผานกิจกรรมตางๆ ที่ทุกคนมี 

สวนรวมในการสรางสรรค  

• The Giving by Heart 1 “อาสาเมืองไทยฯ ปนน้ำใจ… เพื่อพี่นองคนไทย อ.กันทรลักษณ 

จ.ศรีสะเกษ” ซึ่งชาวอาสาเมืองไทยฯ อาสาลงพื้นที่ใหความชวยเหลือพ่ีนองชาวไทย 

ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จ.ศรีสะเกษ 

• The Giving by Heart 2 “สรางจิตสำนึกนักสิ่งแวดลอมกาวใหมประจำป 2554” สนับสนุน

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปลูกตนกลาโกงกาง ณ อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 

• The Giving by Heart 3 “พี่เพื่อนอง จากผองเพ่ือนชาวประกัน” ปที่ 8 (2554) โดย 

รวมกับสื่อมวลชนสายประกัน จัดกิจกรรมมอบความสุขใหแกเด็กๆ ดวยการมอบกระเปาผา 

และชุดสมุดวาดภาพระบายสี เพื่อรวมแบงปนจินตนาการของเด็กๆ ณ จ.เพชรบุรี 

• The Giving by Heart 4 “ออมบุญ อุนใจ ใหทุนการศึกษาสามเณรชนบท” มอบเงิน

สมทบทุนสรางอาคารเรียนวิทยาลัยศาสนทายาท อ.ดานซาย จ.เลย ผานศูนยประสานงาน 

วัดพระรามเกา กรุงเทพฯ  

• The Giving by Heart 5 “ชวนนองทำด”ี ครอบครัวชาวเมืองไทยประกันภัย ชักชวน 

เด็กๆ ในชุมชน รวมทำความดีในวันหยุดเสาร-อาทิตย ดวยการทำความสะอาดวัด ณ 

วัดบางแพรกใต จ.นนทบุรี 

• The Giving by Heart 6 “จัดทำแผนพับบทสวดมนต” ถวายแดวัด และแจกจายแก

ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ  

• The Giving by Heart 7 “ปนยิ้ม 2 ตอ” ดวยการสนับสนุนขนมของผูพิการ และนำ 

ไปแบงปนใหแกพนักงานแมบาน และพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพื้นที่ตางๆ 

บริเวณบริษัทฯ   
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Muang Thai Volunteers 

The Giving by Heart project under the concept of “Muang Thai Muang Smile 365 Days 

for our King” is the project to give the opportunity to the employees of Muang Thai 

Insurance to participate in creating good and beneficial activities to provide good 

things back to the society to implant public mind in helping and sharing for the public 

through various activities everyone has created together. 

• The Giving by Heart 1: “Muang Thai Volunteers Sharing… to Thai people at 

Amphoe Kantharalak, Sisaket province” which Muang Thai Volunteers helped 

Thai people affected by the unrests along Thai and Cambodian boarders at 

Sisaket province. 

• The Giving by Heart 2: “Next Step on Environmental Conservation Mind 2011” 

Project to support undergraduate students of Environmental Science Program, 

Faculty of Science, Chulalongkorn University in planting the Mangrove sprouts at 

the Khao Sam Roi Yot National Park, Prachuapkhirikhan province. 

• The Giving by Heart 3: “Brothers/sisters for brothers/sisters from insurance 

friends” Project, year 8th (2011), to join the Insurance medias in bringing 

happiness to the children by giving cloth bags and coloring book sets to share 

imagination to the children in Phetchaburi province. 

• The Giving by Heart 4: “Merits savings with Peace of Mind, giving scholarship to 

novices in rural areas” Project to contribute money to build the school buildings 

of Sasanathayat College, Amphoe Dansai, Loei province through the Rama 9 

Temple coordination center. 

• The Giving by Heart 5: “Let’s Do Good” Project in which Muang Thai Insurance 

Family invited the children in the community to do good things on weekends by 

cleaning the South Bang Prag Temple, Nonthaburi province. 

• The Giving by Heart 6: “The Book of Prayer Printing” Project to donate to the 

temples and give away to people who are interested.   

• The Giving by Heart 7: “Double Smile Sharing” Project to sponsor snacks for the 

handicapped and to the housekeepers and the security guards on duty in various 

areas inside the Company. 
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กิจกรรมเมืองไทยฯ ป�นน้ำใจ ช�วยภัยน้ำท�วม 2554  

ป 2554 ประเทศไทยและพ่ีนองชาวไทยจำนวนมากตองเผชิญเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเกือบ

ตลอดทั้งป โดยเฉพาะเหตุการณอุทกภัยครั้งรายแรงท่ีผานมา ซึ่งไดสรางความเสียหายใหแกพี่

นองชาวไทยเปนอยางมาก ทั้งในดานชีวิต ทรัพยสิน รวมทั้งในดานจิตใจ บริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงปญหาความเดือดรอนดังกลาว และไดมุงดำเนินการ

เพื่อใหความชวยเหลือพี่นองชาวไทยท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอยางเต็มที่ ผานหลากหลาย

กิจกรรมอาสา ซึ่งทุกครั้งที่บริษัทฯ ไดดำเนินกิจกรรมดีๆ เพื่อชวยเหลือสังคม กลุมพนักงาน 

จิตอาสาชาวเมืองไทยประกันภัยทุกคน ลวนใหความรวมมืออยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการ 

ลงแรง ลงใจ และลงพื้นที่เขาไปใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหลาย

พื้นที่ บริษัทฯ เชื่อวาทุกกิจกรรมนอกจากจะชวยบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยแลว 

ยังชวยสรางกำลังใจใหผูประสบภัยทุกคนไดมีรอยยิ้ม และพรอมสำหรับการเริ่มตนใหมอีกครั้ง  

• กิจกรรม “อาสาเมืองไทยฯ ปนน้ำใจ…เพื่อพี่นองคนไทย ภาคใต” รวมบริจาคสิ่งของ

อุปโภคบริโภคใหแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ำทวมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พัทลุง 

สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช  

• การบริจาคเงินแกโครงการ “รวมพลังไทย ชวยภัยน้ำทวม” จัดโดยรัฐบาล เพื่อชวยเหลือ

พี่นองชาวไทยท่ีประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 

• กิจกรรม “เมืองไทย ปนน้ำใจ ชวยภัยน้ำทวม” ลงพื้นที่ชวยเหลือพ่ีนองชาวไทยใน 

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนพื้นที่แรกๆ ที่ประสบกับเหตุอุทกภัย 

• การสนับสนุนสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแหงประเทศไทย ในการดำเนินงาน
เพื่อชวยเหลือพี่นองชาวไทย ที่ประสบภัยในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ พรอมลงพื้นที่

บริเวณพุทธมณฑล สาย 2 เพื่อนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปชวยบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนในพ้ืนที่ 

• กิจกรรม “คาราวานเมืองไทย ปนน้ำใจ ชวยภัยน้ำทวม” ดวยการจัดทำถุงยังชีพนำสิ่งของ

อุปโภค-บริโภคไปมอบใหแกชาวไทยท่ีประสบภัยน้ำทวม ณ เขตบางแค กรุงเทพฯ และ 

จ.ปทุมธานี 

• กิจกรรม “กำลังใจใหคุณ” กิจกรรมเพ่ือสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงานของบริษัทฯ 

ที่ไดรับความเดือดรอนจากวิกฤตอุทกภัย ซึ่งไดมาพักอาศัยอยูในสถานที่ที่บริษัทฯ 

ไดจัดเตรียมไว เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว 

 

ย
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Muang Thai Sharing for Flood Relief 2011  

In the year of 2011, Thailand and Thai people had to face with the natural catastrophe 

for almost all year, especially the recent severe flood situation that had done a lot of 

damage to Thai people in terms of life, property, and mind. The Company is aware of 

such difficulties and fully focuses on helping Thai people affected by the flood through 

various voluntary activities. Every time the Company arranged good activities to help 

the society, all the group of employees of Muang Thai Insurance who have public mind 

would fully cooperate physically and heartedly, and visited the various areas to help 

people who got affected by the flood. The Company believes that other than the relief 

of difficulties to the victims through all activities, these activities also cheered all them 

up so they can smile and be ready for the new beginnings again.  

• “Muang Thai Volunteer: Sharing for the Thai people in the Southern region” 

donated consumer goods to the flood victims in Krabi, Phatthalung, Suratthani, 

and Nakhon Si Thammarat. 

• Donation to the “Thai Flood Relief Force” by the government to help Thai people 

that got affected by the flood nationwide. 

• “Muang Thai Sharing for Flood Relief” helped Thai people in Amphoe Bang Ban, 

Ayutthaya, which was one of the first areas affected by flood. 

• Operational support to the Public Disaster Relief Volunteer Association of 

Thailand to help Thai people who were affected by flood in different areas 

nationwide and visited the Phutthamonthon Sai 2 Road to give consumer goods 

as a relief for the flood victims in the area. 

• “Muang Thai Caravan: Sharing for Flood Relief” packed the disaster relief bags to 

bring consumer goods to give to Thai people affected by flood at Bang Khae 

District in Bangkok and Pathumthani province. 

• “Cheer you up” activity to cheer up the employee of the Company who were 

affected by the food crisis and stayed at the premise the Company provided to 

relieve their difficulties. 
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Remuneration of the Directors and the Executives /  
ค�าตอบแทนผู�บริหาร

ค�าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในป� 2554 
คาตอบแทนประจำ และคาเบี้ยประชุมกรรมการ  4,290,000 บาท 

คาบำเหน็จ     4,500,000 บาท 

 รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนด 
ค�าตอบแทน 

รวมค�าตอบแทนประจำ
และค�าเบี้ยประชุม
กรรมการ (บาท) 

1. นายโพธิพงษ  ล่ำซำ 440,000.00 - - 440,000.00 

2. นายยุตติ  ล่ำซำ 330,000.00 - - 330,000.00 

3. นางกฤตยา  ล่ำซำ 330,000.00 - - 330,000.00 

4. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ  330,000.00 - - 330,000.00 

5. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 220,000.00 - - 220,000.00 

6. นายสาระ  ล่ำซำ 220,000.00 - - 220,000.00 

7. นายโอฬาร  วีรวรรณ   220,000.00 - 45,000.00 265,000.00 

8. นายบรรยง  พงษพานิช 220,000.00 75,000.00 90,000.00 385,000.00 

9. นายปกรณ  พรรธนะแพทย1 220,000.00 - - 220,000.00 

10. นายอิสระ  วงศรุง 220,000.00 - - 220,000.00 

11. นายแกรี่  ลี  คริสท 220,000.00 - - 220,000.00 

12. นายเจน  อรัน  เวส2 80,000.00 - - 80,000.00 

13. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  220,000.00 150,000.00 45,000.00 415,000.00 

14. นายวัชระ  พรรณเชษฐ 220,000.00 - - 220,000.00 

15. นายอโศก  วงศชะอุม  220,000.00 75,000.00 - 295,000.00 

16. นายคิม  ชี  ยิป3 100,000.00 - - 100,000.00 

รวม  3,810,000.00 300,000.00 180,000.00 4,290,000.00 

1 ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 
2 ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
3 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายเจน  อรัน  เวส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554  

คณะอำนวยการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง ไมมีคาตอบแทนแกกรรมการ 

ค�าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู�บริหารบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทฯ จำนวน 17 ทานที่ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก  

เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชนหลังออกจากงาน เงินประกันสังคม คาพาหนะ และคาเชาบาน ในป 2554 เปนจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 97,112,906.12 บาท 

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 
 • คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัทสำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด (นางนงลักษณ  พุมนอย) ในรอบปบัญชีที่ผานมา ดังนี้ 

1.  คาตรวจสอบงบการเงินประจำป  850,000 บาท 

2.  คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 600,000 บาท   

 • คาบริการอื่น 

1. บริษัทฯ จายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหบริษัทสำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด (นางนงลักษณ  พุมนอย) ดงันี้ 

 • คาสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงประจำไตรมาสสามและประจำปตอคณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย 600,000 บาท 

 • คาสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการลงทุนตอคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 150,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท 

2.  บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยนายพรชัย  กิตติปญญางาม เปนคาตอบแทนการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 80,000 บาท 

รายงานประจำป� 2554 



Remuneration for the Directors for the year 2011 
Fixed Remuneration Fee and Meeting Fee for the Directors Baht 4,290,000 

Bonus       Baht 4,500,000 

 List of Directors Board of Directors 
Audit 
Committee 

Nomination and 
Remuneration 
Committee 

Fixed Remuneration 
Fee and Meeting Fee 
for the Directors (Baht) 

1. Mr. Photipong  Lamsam 440,000.00 - - 440,000.00 

2. Mr. Yutti  Lamsam 330,000.00 - - 330,000.00 

3. Mrs. Kritaya  Lamsam 330,000.00 - - 330,000.00 

4. Mrs. Nualphan  Lamsam 330,000.00 - - 330,000.00 

5. Mrs. Sujitpan  Lamsam 220,000.00 - - 220,000.00 

6. Mr. Sara  Lamsam 220,000.00 - - 220,000.00 

7. Mr. Olan  Viravan   220,000.00 - 45,000.00 265,000.00 

8. Mr. Banyong  Pongpanich 220,000.00 75,000.00 90,000.00 385,000.00 

9. Mr. Pakorn  Partanapat1 220,000.00 - - 220,000.00 

10. Mr. Isara  Wongrung 220,000.00 - - 220,000.00 

11. Mr. Gary  Lee  Crist 220,000.00 - - 220,000.00 

12. Mr. Jan  Arend  Wes2 80,000.00 - - 80,000.00 

13. Mr. Chusak  Direkwattanachai 220,000.00 150,000.00 45,000.00 415,000.00 

14. Mr. Vachara  Phanchet 220,000.00 - - 220,000.00 

15. Mr. Asoke  Wongcha-um 220,000.00 75,000.00 - 295,000.00 

16. Mr. Kim  Chee  Yip3 100,000.00 - - 100,000.00 

Total  3,810,000.00 300,000.00 180,000.00 4,290,000.00 

1 Resigned from the Director on January 1, 2012 
2 Resigned from the Director on June 1, 2011 
3 Has been appointed as the Director to replace Mr. Jan  Arend  Wes on July 27, 2011 

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

Remuneration for the Executive Director and Executive Officers 
The Company has 17 Executive Directors and Executive Officers that received remunerations which are salary, bonus, and  

others such as Provident Fund, retirement benefits, social security, car allowance, and housing rental fee in the year 2011 in total  

of Baht 97,112,906.12.  

Remuneration of Auditor  
 •  Audit Fees 

The Company paid the audit fees to Ernst & Young Office Limited by Mrs. Nonglak Pumnoi in the preceding accounting year as follows: 

1. Audit the Annual Financial Statements   Baht 850,000  

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

 •  Non-Audit Fees 

1. The Company paid for other service fees to Ernst & Young Office Limited by Mrs. Nonglak  Pumnoi as follows: 

 • Review the third quarter and annual Risk-Based-Capital (RBC) report for the Office of Insurance Commission  

Baht 600,000 

 • Review the internal control system in relation with Investment application for the Office of Insurance Commission Baht 150,000 

Total amount of Baht 2,200,000.-  

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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Related Party Transactions /  
รายการระหว�างกัน 

นอกจากการเปดเผยรายการระหวางกันที่แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28 ของงบการเงินสำหรับป 2554 ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไข

ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้นตามปกติธุรกิจ บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียด 

เพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวของกันดังนี้ 

 

รายละเอียดบริษัทที่มีรายการระหว�างกัน 
 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ร�อยละการถือหุ�น ความสัมพันธ�กับบริษัทฯ 

บจก. เมืองไทยประกันชีวิต การประกันชีวิต - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง การลงทุนในบริษัทอื่น - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ใหเชารถยนต 8.7176 การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท พัฒนาอสังหาริมทรัพย 11.2803 การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. ภทัรสัมพันธ ลงทุนในบริษัทอื่น - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ การประกันวินาศภัย 0.6832 การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. ที.ไอ.ไอ. การศึกษาและการอบรม 1.7326 การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ การรับประกันภัยตอ 1.6507 การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร 0.0418 การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. เมืองไทย กรุป เซอรวิส คาปลีก - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. ยุพงษ ใหเชาอสังหาริมทรัพย - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บมจ. ล็อกซเลย นำเขา / สงออก - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย ใหเชารถยนต - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. สมบัติล่ำซำ ลงทุนในบริษัทอื่น - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. สำนักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ บริการทางสถาปตยกรรม - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บลท. ขาวกลา จัดการเงินรวมลงทุนจากกระทรวงการคลัง - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บมจ. เอเซียไฟเบอร อุตสาหกรรมผลิตเสนใย - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. ซังออนเร (กรุงเทพ) นำเขาและขายปลีกสินคา - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บมจ. นวนคร ขายอสังหาริมทรัพยและบริการ - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถอืหุน 

บจก. ปรุส (2008) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
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In addition to the related party transactions which have been disclosed in the Notes to Financial Statements No. 28, of 2011, in line 

with the Company’s business conditions and criteria as agreed between the Company and individual or related parties in the normal  

course of 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 the Company 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 - 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 
Thai Reinsurance Plc. Reinsurance 1.6507 Related by way of common directors 

and/or shareholding 
KASIKORNBANK Plc. Banking 0.0418 Related by way of common directors 

and/or shareholding 
Muang Thai Group Services Co., Ltd. Retails - 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. Import/Export - 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 
Asia Fibre Plc. Fibre Manufacturing Industry - Related by way of common directors 

and/or shareholding 
Saint Honore (Bangkok) Co., Ltd. Importer & retailer of leather  

products & costume, 

decorations 

- Related by way of common directors 

and/or shareholding 

Nava Nakorn Plc. Real-estate leasing and 

service 

- Related by way of common directors 

and/or shareholding 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ร�อยละการถือหุ�น ความสัมพันธ�กับบริษัทฯ 

บจก. แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย รับซื้อสิทธิเรียกรอง - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. ศรีภพพรรณ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. สิทธิผลเซลส จำหนายรถยนตและศูนยบริการ

ซอมรถยนต,ซอมสีตัวถังรถยนต 

- การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บมจ. เสริมสุข ผลิตและจำหนายเครื่องด่ืม  - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. เอ็น บลอสซั่ม ใหเชา,ขาย,ซื้อ ดำเนินงานดาน

อสังหาริมทรัพย 

- การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. เอ็น พี เอส คอมเมอรเชียล ประกอบกิจการผลิต จำหนาย

เสื้อผาและจำหนายของใชทั่วไป 

- การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. เอสติมา คอนซัลต้ิง คาอาหารสด อาหารแหงและ

อาหารสำเร็จรูป 

- การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. ฮิบ ใหเชาพื้นที่และบริการ - การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บจก. เมืองไทยแมเนจเมนท บริการทำความสะอาด  

รักษาความปลอดภัย 

- การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

 
รายการเบ้ียประกันภัยจ�าย 

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ 285,943 

 
รายการเบ้ียประกันภัยรับ  

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 327,028 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง 77,069 

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 1,742 

บจก. เมืองไทยประกันชีวิต 18,046 

บมจ. ล็อกซเลย 3,532 

บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่นๆ 818 
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Name of the company Type of Business 
% of 
Shareholding 

Relationship with the Company 

Parus (2008) Co., Ltd. Real Estate Leasing - Related by way of common directors 

and/or shareholding 
KASIKORN FACTORY AND EQUIPMENT Co., Ltd. Purchase the right to demand - Related by way of common directors 

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

and/or shareholding 
N Blossom Co., Ltd. Real Estate leasing, selling,  

and purchasing 
- Related by way of common directors 

and/or shareholding 
NPS Commercial Co., Ltd. Clothing and goods  

Manufaturing 
- Related by way of common directors 

and/or shareholding 
Estima Consulting Co., Ltd. Fresh, dried, and instant 

food sales 

- 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 
Muang Thai Management Co., Ltd Providing cleaning and 

security services 

- Related by way of common directors 

and/or shareholding 
 
List of Premium Expenses 

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

Thai Reinsurance Plc. 285,943 

 
List of Premium Income   

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

KASIKORNBANK Plc. 327,028 

Phatra Leasing Plc. 77,069 

KASIKORN LEASING Co., Ltd. 1,742 

Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. 18,046 

Loxley Plc. 3,532 

Other related parties 818 
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รายการค�าบำเหน็จจ�าย  

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 68,556 

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 1,515 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง 2,354 

 

รายการค�าบำเหน็จรับ  

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ 98,438 

 

รายการเงินป�นผลและดอกเบ้ียรับ  

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2,500 

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ 9,688 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง 15,600 

บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่นๆ  1,430 

 
รายการค�าเช�าและค�าบริการ 

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

บจก. เมืองไทยประกันชีวิต 11,442 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    13,349 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง 6,970 

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 8,741 

บจก. เมืองไทยแมเนจเมนท 2,554 

บริษัทที่เกี่ยวของกับอื่นๆ  1,830 
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List of Commission Paid  

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

KASIKORNBANK Plc. 68,556 

KASIKORN LEASING Co., Ltd. 1,515 

Phatra Leasing Plc. 2,354 

 

List of Commission Received  

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

Thai Reinsurance Plc.  98,438 

 

List of Dividend and Interest Income  

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

KASIKORNBANK Plc. 2,500 

Thai Reinsurance Plc.  9,688 

Phatra Leasing Plc. 15,600 

Other related parties 1,430 

 
Rental and Service Fee 

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. 11,442 

KASIKORNBANK Plc. 13,349 

Phatra Leasing Plc. 6,970 

KASIKORN LEASING Co., Ltd. 8,741 

Muang Thai Management Co., Ltd. 2,554 

Other reated parties 1,830 
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รายการเงินสมทบ  

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 16,902 

 
รายการค�าธรรมเนียมธนาคาร  

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     10,900 

 

รายการค�าสินไหมทดแทนจ�าย 

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 2554 

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 10,440 

บริษัทที่เกี่ยวของกับอื่นๆ  2,675 

 

ความจำเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหวางกันดังกลาวขางตน และรายการระหวางกันที่ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบกอบงบการเงินซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

รับอนุญาตนั้น เปนรายการท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และเปนไปตามกลไกตลาดท่ีมีราคาและผลตอบแทนท่ีเปนทางการคาปกติ ทั้งนี้

รายการท่ีเกิดขึ้นดังกลาวบริษัทฯ ไดดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ เปนสำคัญ 

มาตรการ/ข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหว�างกัน 
รายการระหวางกันดังกลาวขางตน และรายการระหวางกันที่ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตนั้น ไดมีการกำหนดเง่ือนไขตางๆ วาเปนไปตามลักษณะการดำเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งมีเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอก 

และไมมีผูมีสวนไดเสียมีสวนในการอนุมัติใหกระทำรายการระหวางกันใดๆ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียทำ

รายการระหวางกัน แตหากมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นก็จะเปนไปตามธุรกิจปกติ ซึ่งเปนไปในราคาหรือเงื่อนไขท่ีไมแตกตางจากบุคคลภายนอก 

โดยจะอยูภายใตประกาศและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการดวย 

นโยบายหรือแนวโน�มการทำรายการระหว�างกันในอนาคต 
สำหรับรายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจจะยังคงมีอยูในสวนท่ีเปนการดำเนินธุรกิจตามปกติระหวางกัน โดยบริษัทฯ 

จะดำเนินการดวยความโปรงใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และโดยใหเปนไปในราคายุติธรรมตามสภาพตลาดในลักษณะ

ธุรกิจทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอ

กำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนด

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการท่ีเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัทฯ 

ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในอนาคต บริษัทฯ ก็จะเปดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำป 
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List of Contribution  

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

Road Accident Victims Protection Co., Ltd. 16,902 

 
List of Bank’s Fees  

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

KASIKORNBANK Plc. 10,900 

 

List of Claims Paid 

 (Unit: Thousand Baht) 

Name of the Company 2011 

KASIKORN LEASING Co., Ltd. 10,440 

Other reated parties 2,675 

 

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 in 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 
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 and the Securities and Exchange Commission 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, notifications, orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand, and the Securities and Exchange Commission 
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. 
 
 



รายงานประจำป� 2554 

รายการที่เก่ียวโยงกันประจำป� 2554 
 

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ� รายการ จำนวนเงิน ความจำเป�นและความสมเหตุสมผล 

บจก.  

เมืองไทยประกันชีวิต 
1. มีผูถือหุนรายใหญ 

รวมกัน ประกอบดวย 

• บจก. เมืองไทย กรุป 

โฮลดิ้ง ถือหุนใน  

บจก. เมืองไทยประกัน

ชีวิต  

รอยละ 75 และถือหุนใน 

บมจ. เมืองไทย 

ประกันภัย รอยละ 20 

• AGEAS Insurance  

International N.V.  

ถือหุนใน  

บจก. เมืองไทย 

ประกันชีวิต  

รอยละ 25 และถือหุนใน 

บมจ. เมืองไทย 

ประกันภัย  

รอยละ 12.20 

 

2. มีกรรมการรวมกัน  

ประกอบดวย 

• นายโพธิพงษ  ล่ำซำ 

• นายสาระ  ล่ำซำ 

• นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 

• นายปกรณ  พรรธนะแพทย 

ตอสัญญาวาจาง 

ที่ปรึกษาดานการ

ลงทุนกับ

คณิตศาสตร

ประกันภัย 

คาบริการตอเดือน: 

420,000 บาท 

(ราคานี้รวมภาษี

มูลคาเพิ่มแลว) 

 

มูลคาสัญญาทั้งป: 

5,040,000 บาท 

(ราคานี้รวมภาษี

มูลคาเพิ่มแลว) 

 

ใหคำปรึกษาแนะนำในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกบัคณิตศาสตรประกันภัย 

ทำการวิเคราะหผลตอบแทนและ

พัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย รวมถึง

การวางแผนการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพผานชองทางตางๆ 

อยางเหมาะสมรอบคอบ 
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The Connected Transaction of 2011 
 

Company The Related 
The 
transaction 

Value Objective 

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% 

• AGEAS Insurance  

International N.V. holds 

the share in Muang 

Thai Life Assurance 

Co., Ltd. 25% and 

holds the share in 

Muang Thai Insurance 

Plc. 12.20% 

 

2. Has the joint Directors 

• Mr. Photipong  Lamsam 

• Mr. Sara  Lamsam 

• Mrs. Sujitpan  Lamsam 

• Mr. Pakorn  Partanapat 

Renew a 

contract the 

Consultant 

Service 

Agreement for 

Investment and 

Actuarial 

Servicing Fee Per 

Month: THB 420,000 

(VAT included) 

 

Value of the entire 

contract for the 

transaction:  

THB 5,040,000  

(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 

 



ในป 2554 หลายพื้นที่ของประเทศไทยตองประสบกับปญหาจากอุทกภัยครั้งรุนแรงเปนประวัติการณ โดยอุทกภัยครั้งสำคัญนี้เริ่มตนขึ้นตั้งแตใน

ชวงปลายเดือนกรกฎาคมและสงผลอยางตอเนื่องจนถึงชวงตนเดือนธันวาคม ครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัดรวมท้ังกรุงเทพมหานครฯ กอใหเกิดผล

เสียหายกระจายเปนวงกวางทั้งในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม มีผูเสียชีวิต 815 ราย สูญหาย 3 ราย พื้นที่เกษตรกรรม

เสียหาย 12.99 ลานไร1 มีผูไดรับผลกระทบกวา 4 ลานครัวเรือน นิคมอุตสาหกรรมไดรับความเสียหาย 7 แหง ประมาณการมูลคาความเสียหาย

ทั้งหมดอยูที่ 45,000 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.35 ลานลานบาท ประมาณการมูลคาความเสียหายท่ีมีการทำประกันภัยไวอยูที่ 10,780 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือกวา 3 แสนลานบาท และถูกจัดเปนความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลกในป 2554 รองจาก

เหตุการณแผนดินไหวและสึนามิของประเทศญ่ีปุนซึ่งเกิดขึ้นเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 25542 

In the year of 2011, many areas of Thailand had to face with the historical severe flood that had started since the end of July and 

affected Thailand continuously until the beginning of December, covering 65 provinces of Thailand including Bangkok. The flood 

caused the damages widely to the residential, agricultural, and industrial sectors with 815 people dead and 3 missing. The total loss of 

the agricultural area was 12.99 million Rais1 with the impact and damage to more than 4 million households and 7 industrial parks. 

The total estimated loss is about 45,000 million US dollars or about Baht 1.35 trillion. The total estimated insured loss is at  

USD 10,780 million or more than Baht 300,000 million. This flood was classified as the world second largest loss caused by natural 

perils in the year 2011, second to the earthquake and Tsunami in Japan back in 11 March 20112. 

รายงานประจำป� 2554 

Risk Factors and Risk Management / 
ป�จจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง



ความเสียหายจากอุทกภัยไดสงผลกระทบกับบริษัทประกันวินาศภัยถึง 

2 ชั้น กลาวคือ ชั้นแรก เปนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยสินของ

บริษัทและการดำเนินธุรกิจที่อยูในพื้นที่น้ำทวมโดยตรง และช้ันที่สอง 

เปนความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีตองเปนผูชดใชคาเสียหายใหกับ 

ผูเอาประกันภัย ซึ่งความเสียหายช้ันแรกน้ันมีมูลคาไมมากนัก โดย

จำกัดอยูเพียงทรัพยสินของสำนักงานสาขาท่ีอาจจะตั้งอยูในเขต 

น้ำทวม แตความเสียหายช้ันที่สอง ในฐานะผูรับโอนความเส่ียงจาก 

ผูเอาประกันภัย เปนความเสียหายท่ีมีมูลคามหาศาลและมีอาณาเขต

การเกิดความเสียหายในวงกวาง ทำใหสงผลกระทบกับบริษัทประกัน

วินาศภัยแทบทุกบริษัทอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

นอกจากภัยธรรมชาติแลว ยังมีปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่สงผลตอการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยวินาศภัย ไมวาจะเปนปญหาหน้ีของ

ประเทศในสหภาพยุโรปที่สงผลกระทบทางการเงินตอสถาบันการเงิน 

ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยตอระดับโลกหลายบริษัท และอาจจะนำมา

ซึ่งปญหาสภาพคลองของการเงินระดับประเทศในอนาคตอันใกล 

ปญหาทางการเมืองภายในประเทศท่ียังแบงกันเปนฝกเปนฝายทำให

การบริหารและการแกไขปญหาตางๆ ของประเทศเปนไปอยางยาก

ลำบาก และการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศไทยท่ีทำใหเกิด 

การต่ืนตัวของภาคประชาชนและเกิดการทาทายวิถีแบบเดิมๆ ของ 

สังคมไทยเพ่ิมมากขึ้น 

ดวยเหตุขางตน นอกจากการบริหารจัดการความเส่ียงโดยรวมของ

องคกรเชนในภาวะปกติแลว บริษัทฯ ยังตองตระหนักและคำนึงถึง

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและปจจัยภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน

กระบวนการบริหารความเส่ียงองคกรอยางมีนัยสำคัญ เพื่อใหสามารถ

บริหารจัดการไดอยางเหมาะสม โดยขอสรุปความเส่ียงในดานตางๆ  

ที่สำคัญและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ความเส่ียงด�านกลยุทธ� 

ความเสี่ยงดานกลยุทธที่สำคัญของบริษัทฯ ไดแก การกำหนด

สัดสวนการรับประกันภัยประเภทตางๆ การจัดทำประกันภัยตอ 

และการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

การกำหนดสัดสวนการรับประกันภัยประเภทตางๆ มีความสำคัญ

ทางกลยุทธทั้งในดานของการจัดวางตำแหนงของบริษัทฯ ใน

ตลาดประกันวินาศภัยไทยเพ่ือใหเปนทางเลือกลำดับตนๆ ในใจ

ของผูบรโิภค และในดานผลประกอบการของบริษัทฯ ใหมีความ

สมดุลและดึงดูดใจสำหรับผูถือหุนและนักลงทุน เหตุผลสำคัญที่

ตองมีการกำหนดสัดสวนการรับประกันภัยก็เนื่องจากการประกันภัย

แตละประเภทมีความผันผวนของการเกิดความเสียหายไมเทากัน 

The flood loss has caused two levels of impacts to the Non-Life 

insurance companies. The first level of the damages is to the 

assets of the Company and business operations in the flood 

zone. The second level of the damages is the loss of paying the 

claim to the insured. The first level of the damages is not as high 

since it is limited to only the assets of the branches located in 

the flood zone; however, the second level of the damages as the 

risk transferee from the insured is the great deals of damage in 

the wide area that caused unavoidable impact to the Non-Life 

insurance companies. 

Other than natural perils, the Non-Life insurance business is 

also affected by other external factors such as the European 

Union debt problems impacting the financial institutions, 

including many reinsurance companies and could lead to the 

national financial liquidity problem in the near future. In addition, 

the political pole problem in Thailand is causing the difficulties in 

management and problem solving of the country. Finally, the 

social changes in Thailand cause the alerts among people and the 

increase of the challenges to the traditional ways of Thai society. 

In reference to the reasons above, apart from the overall risk 

management of the Company in the normal situation, the 

Company needs to be aware and consider the risk from natural 

perils and those significant changes in external factors in the 

corporate risk management process in order to be able to 

manage properly. The predominant risks and the management 

of the Company could be summarized as follows: 

1. Strategic Risk 

The predominant strategic risks of the Company are  

the insurance proportion determination, reinsurance 

arrangement, and business continuity management. 

The insurance proportion determination has the strategic 

importance in terms of the positioning of the Company in 

Thai Non-Life insurance market to be one of the first 

choices in the mind of customers, and in terms of the 

Company performance to have balance and attractiveness 

to the shareholders and investors. The important reason to 

determine the insurance proportion is because different 

1. Information from the Emergency Operation Center for Flood, Storm and 

Landslide, Department of Disaster Prevention and Mitigation, as of 

January 20, 2012. 

 2. Information from the Aon Benfield’s Annual Global Climate and 

Catastrophe Report - Impact Forecasting 2011  

1. ขอมูลจากศูนยสนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณอุทกภัย 
วาตภัย และดินโคลนถลม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 20 
มกราคม 2555 

2. ขอมูลจาก Aon Benfield’s Annual Global Climate and Catastrophe Report -

Impact Forecasting 2011  
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และใหผลตอบแทนแตกตางกัน การประกันภัยบางประเภท 

หากพิจารณาในชวงระยะเวลาใดชวงเวลาหน่ึง อาจเขาใจวาผล

ตอบแทนท่ีไดรับอยูในระดับดีถึงดีมากตอเนื่องกัน แตเมื่อมีความ

เสียหายเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวหรือในปเดียว อาจมีผลใหกำไร

สะสมที่มีอยูลดลงมากหรือหมดไดภายในเวลาอันสั้น ในขณะท่ี

การประกันภัยบางประเภทอาจใหผลตอบแทนท่ีไมคอยจูงใจนัก 

แตสามารถคาดการณถึงโอกาสและความถ่ีของการเกิดความเสีย

หายไดชัดเจนมากกวา จึงบริหารจัดการไดงายกวา 

อยางไรก็ดี ในภาวะของการแขงขันสูงเชนในปจจบุัน ผูประกอบ

การมีจำนวนมาก และผูเอาประกันภัยมีความตองการมากข้ึน 

บริษัทฯ ไมสามารถเลือกที่จะรับประกันภัยเฉพาะประเภทใด

ประเภทหน่ึงได การมีประเภทของการประกันภัยใหหลากหลาย

แตในสัดสวนที่เหมาะสมจึงกลายเปนสิ่งจำเปน ซึ่งการกำหนด

สัดสวนของการรับประกันภัยนี้ตองใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก 

ประสบการณทางสถิติ ความสามารถทางการเงิน และความรู-

ความชำนาญของบุคลากรของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดดำเนินการบริหารความเส่ียงในเร่ืองนี้ ดังนี้ 

1. วิเคราะหผลประกอบการของการรับประกันภัยทั้งหมด โดย

แยกตามประเภทของผลิตภัณฑและชองทางการรับประกันภัย 

เพื่อกำหนดสัดสวนของการรับประกันภัยแตละประเภทและ

ในแตละชองทางใหมีความสมดุล บรรลุเปาหมายท้ังดาน

การเงินและดานความพึงพอใจของลูกคา 

2. ติดตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยรับและผลตอบแทนอยาง

สม่ำเสมอเพ่ือจะไดแนใจวา สัดสวนของเบี้ยประกันภัยแตละ

ประเภทเปนไปตามความตองการ และผลตอบแทนเปนไป

ตามความคาดหวัง  

3. สำหรับการประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงแตบริษัทฯ ยังคงตอง

รับไวเพื่อรักษาฐานลูกคา ก็จะมีการบริหารจัดการดานอื่น

เพื่อชวยใหผลประกอบการอยูในระดับที่ยอมรับได เชน การ

ทำประกันภัยตอ การลดจำนวนเงินจำกัดความรับผิด การ

ลดคาใชจายในสวนที่อยูในความควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

การจัดทำประกันภัยตอ เดือนธันวาคม 2554 เปนชวงเวลาท่ี

ทาทายอยางมากของบริษัทฯ เพราะจะตองจัดทำสัญญาประกัน

ภัยตอสำหรับป 2555 ใหเสร็จทันกอนที่สัญญาของป 2554 จะ

หมดอายุ แมในชวงเวลาน้ัน วิกฤตอุทกภัยป 2554 กำลังเริ่ม

คลี่คลาย แตขอเท็จจรงิก็คือ ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยไดรับความ

เสียหายขนาดใหญอยางตอเนื่องมาตั้งแตในป 2553 (จาก

เหตุการณจลาจลกลางป 2553 และน้ำทวมในภาคกลางตอนบน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตในชวงปลายป 2553) ซึ่ง 

สงผลกระทบทางการเงินตอบริษัทรับประกันภัยตอเปนลูกโซ 

ความเสียหายขนาดใหญที่เกิดติดตอกันถึง 2 ปซอน ทำใหบริษัท

ประกันภัยตอขนาดใหญระดับโลกอยางนอย 2 บริษัท ซึ่งเคย 

types of insurances have different patterns of fluctuation in 

loss occurrence and yield different returns. Some types of 

insurance, if considering for only a certain period, may  

show that the returns are at good to very good levels 

continuously; however, one occurrence or losses in one 

single year may significantly reduce or even wipe out the 

accumulated retained earnings within a short time. On the 

other hand, some types of insurance may provide 

unattractive returns, but the chances and frequencies of the 

loss can be clearly predicted; therefore, they are easier to 

be managed. 

However, under the current circumstance of intensive 

competition with a large number of insurance providers and 

the increasing demand from the insureds, the Company 

cannot opt to insure only certain types of insurances. 

Therefore it becomes necessary to have various types of 

insurance available at the proper proportion. In this regard, 

the insurance proportion determination also needs to be in 

line with the external factors, statistical experience, financial 

ability, and the knowledge and expertise of the employee.  

The Company has managed the insurance proportion risk 

as follows: 

1. Analyzing all the underwriting performance by products 

and channels to set up a balance insurance proportion 

of each product in each channel to achieve the 

financial and customer satisfaction goals. 

2. Monitoring the premium proportion and returns on 

regular basis in order to make sure that the premium 

proportion of each type of insurance is as desired and 

the returns are as expected. 

3. For the high risk insurance the Company has to accept 

to maintain the customer base, other measures will be 

needed to manage the performance to be at the 

acceptable level. Those measures are such as to 

reinsure, to reduce the limit of liability, and to lower the 

expenses which are under the control of the Company. 

Reinsurance Arrangement December of 2011 was the  

great challenging time of the Company since the renewal of 

reinsurance treaties of 2012 needed to be concluded before 

the expiration of the year of 2011 treaties. Even at that time 

the 2011 flood crisis started to dissolve, the fact is that Thai 

Non-Life insurance business has been facing big losses 

รายงานประจำป� 2554 



เปนผูรับประกันภัยตอเจาใหญในตลาดประกันภัยไทยประกาศ

ถอนธุรกิจออกจากประเทศไทยทันที สวนบริษัทอื่นๆ แมจะไม

ถอนตัว แตการตอสัญญาก็ทำโดยมีเงื่อนไขที่เขมงวดข้ึน รวมท้ัง

ไมใหความคุมครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

ผลของภาระหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นจากการท่ีตองจายคาสินไหมท่ีเกิด

จากอุทกภัยในประเทศไทยทำใหบริษัทรับประกันภัยตอหลาย

บริษัทถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความ

นาเชื่อถือ ซึ่งสงผลตอการพิจารณาคัดเลือกผูรับประกนัภัยตอ 

ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ความสามารถในการรับประกันภัยตอท่ี

ลดลงของบริษัทรับประกันภัยตอระดับโลกยังสงผลกระทบไมใช

เพียงในตลาดของไทยเทานั้น แตไดสงผลกระทบเปนวงกวางไป

ยังบริษัทรับประกันภัยตรงในประเทศอ่ืนๆ ดวย เนื่องจากการ

ประกันภัยตอเปนการบริหารความเส่ียงดานการเงินที่สำคัญยิ่ง 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการทำสัญญาประกันภัยตอในป 2555 สำเร็จ

ลุลวงทันเวลา โดยสัญญาประกันภัยตอแบบเปนสัดสวน บริษัทฯ 

ไดดำเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการกำกับการประกันภัยตออนุมัติใหมีการแตงตั้ง

นายหนาประกันภัยตอหลายรายพรอมกัน เพื่อใหแตละราย

ดำเนินการติดตอบริษัทรับประกันภัยตอแบบคูขนานตาม

รายชื่อที่บริษัทฯ กำหนดให โดยมีเปาหมายใหไดขอเสนอท่ี

ดีที่สุดภายในระยะเวลาท่ีสั้นที่สุด  

2. คณะกรรมการกำกับการประกันภัยตอไดพิจารณาเง่ือนไขท่ี

ไดรับทั้งหมดอยางละเอียด โดยคำนึงอยางถี่ถวนประกอบ

กับอันดับความนาเชื่อถือ ประสบการณของผูรับประกันภัย

ตอในตลาดไทย ความสัมพันธดั้งเดิมทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

(หากมี) ความชำนาญของผูรับประกันภัยตอ แนวโนมของ

ความสามารถในการพัฒนาความรวมมือกันในอนาคต 

ในที่สุด บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการคัดเลือกผูที่จะเปนผูนำรับ

ประกันภัยตอแบบเปนสัดสวนไดภายในระยะเวลาท่ีคาดหมาย

สำหรับการประกันภัยตอแบบไมเปนสัดสวนที่ใหความคุมครอง

ความเสียหายสวนเกินน้ัน ไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ฝายประกันภัยตอเริ่มดำเนินการสรรหาในทันทีที่ไดขอสรปุ

ของสัญญาประกันภัยตอแบบเปนสัดสวน 

2. สำหรับป 2555 นี้ ไดมีการซื้อจำนวนเงินความคุมครอง

เพิ่มเติมอีกหนึ่งเทาตัว เพื่อใหสอดรับกับการขยายงานและ

ลักษณะความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่มีอาณาเขตของผล

กระทบท่ีขยายกวางขึ้น  

continuously since the year 2010 (from the riot in the  

middle of 2010 and the flood in the Upper Central, the 

Northeastern, and the Southern area at the end of 2010). 

These losses have the chain effect on the financial impact of 

the reinsurance companies. As a result of the two 

consecutive years of big losses, at least two international 

reinsurance companies, who were the leading reinsurers in 

Thai Non-Life insurance market, announced to withdraw their 

businesses from Thailand right away. Even other reinsurers 

did not withdraw from the market, the treaties were renewed 

with more restricted conditions and natural perils were not 

covered. 

As a result of the increase of debts caused by the flood 

claim payment in Thailand, the credit ratings of many 

reinsurance companies were downgraded by rating 

agencies and this had an impact on the reinsurer selections 

of the Company. In fact, the decreasing capacity of the 

international reinsurance companies has an impact not only 

in Thai market, but also in other countries. Since the 

reinsurance is an essential risk financing tool, the Company 

eventually finished the renewal of reinsurance contract of 

2012 in time. For the proportional treaties, the Company 

had processed as follows:  

1. The Reinsurance Committee approved to appoint several 

reinsurance brokers at the same time in order that each 

broker could contact the reinsurance companies in the 

provided list from the Company in parallel, aiming to get 

the best offers within the shortest time.  

2. The Reinsurance Committee carefully considered the 

details of the offers in association with the credit 

ratings, experience of the reinsurers in Thai market, 

the past business relationship with the Company (if 

any), the expertise of the reinsurers, and the possibility 

of the cooperation development in the future. 

Finally, the Company could select the Proportional 

Reinsurance providers within the expected time. For the 

Non-Proportional Reinsurance Treaty that covers the 

excess of loss, the Company has managed as follows: 

1. The Reinsurance Department started to search for 

reinsurers as soon as the conclusion of the 

Proportional Reinsurance Treaty was reached. 
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โดยสรุป บริษัทฯ สามารถจัดทำการประกันภัยตอตามสัญญาที่

สำคัญและจำเปนทั้งหมดไดครบถวนเรียบรอยภายในวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป 

2554 นี้ครอบคลุมอาณาเขตกวางขวางและกินระยะเวลายาวนาน

ตอเนื่องในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศอยางที่ไมเคยมีมากอน 

บริษัทหางรานตางๆ แมอาจจะไมประสบความเสียหายโดยตรง

ของทรัพยสินจากภัยน้ำทวม แตก็อาจจะประสบปญหากับการ

รักษาความตอเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการคมนาคมในบางพ้ืนที่

ถูกตัดขาด ผูคนเดินทางสัญจรไปมาไมไดหรือไดแตดวยความยาก

ลำบาก โรงงานหลายแหงถูกน้ำทวมทำใหตองหยุดการผลิต สง

ผลใหวัตถุดิบและสินคาเกิดการขาดแคลนและสงผลตอการผลิต

ปลายน้ำเปนลูกโซ บริษัทฯ เองแมจะตั้งอยูในพ้ืนที่ๆ ไมประสบ

ภาวะน้ำทวม แตก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันจากการท่ีพนักงาน

บางสวนไมสามารถเดินทางมาทำงานได เพื่อรับมือกับความเส่ียงท่ี 

การดำเนินการของบริษัทฯ อาจหยุดชะงัก โดยพิจารณาประกอบ

กับความปลอดภัยและกำลังใจของพนักงานที่บานอยูอาศัย 

ประสบภยัน้ำทวม บริษัทฯ ไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดสรางแนวคันกั้นน้ำเพื่อปองกันน้ำเขาทวมในสำนักงาน 

หองเครื่องปนไฟฟาสำรอง และหองควบคุมไฟฟา ที่อยูชั้น

ลางสุดของอาคารสำนักงานใหญทั้งหมด 

2. ปรับเปลี่ยนระเบียบเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงานใหมีความยืดหยุน

ขึ้นเนื่องจากพนักงานจำนวนมากไมสามารถเดินทาง 

ดวยวิธีปกติ 

3. แจงใหแตละหนวยงานสำรวจจำนวนพนักงานที่ไมสามารถ

เดินทางมาปฏิบัติงานไดและประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น

กับการปฏบิัติงานและรายงานใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

ทราบเปนรายวัน เพื่อการวางแผนดานกำลังคน 

4. จัดหาที่พักอาศัยใกลกับสำนักงานใหญใหพนักงานที่ประสงค

หรือมีความจำเปนที่ตองมาพักในสถานที่พักสำรอง 

5. พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดจัดเตรียมสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง

โดยใชสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ที่จังหวัดชลบุรี โดยไดมี

การติดตั้งอุปกรณและระบบท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานไว 

รวมทั้งมีการไปทดสอบการปฏิบัติงาน ณ สถานที่สำรอง 

จนมั่นใจวา การใหบริการที่สำคัญของบริษัทฯ จะมีความ 

ตอเนื่องหากสำนักงานใหญไมสามารถดำเนินการได 

ตามปกติ 

2. For the year 2012, an additional one fold coverage has 

been bought to be in line with the business expansion 

and to cope with the damages by natural perils which 

is likely to impact in the wider areas. 

In conclusion, the Company completely finished all 

predominant and necessary reinsurance treaties within 31 

December 2011. 

The Business Continuity Management The flood crisis in the 

year 2011 covered the wide area, including locations with 

high economic density, and lasted for a long time unlike 

before. Even many business enterprises did not directly 

suffer the property damages from the flood, they still face 

the business continuity risk since the transportations in 

some areas were cut off. People could not commute or it 

was very difficult if they could. Many factories were flooded 

and the production had been ceased, resulting in the 

shortage of raw materials and goods with the chain effect to 

the end of the production line. Although the Company is not 

located in the flood zone, the flood also affected the 

Company by preventing some employee from commuting to 

work. In order to handle the risk of business interruption, 

taking into consideration the safety and encouragement of 

the employee who live in the flood zone, the Company 

processed as follows: 

1. The dykes were built in order to prevent the flood from 

entering the office buildings, the generator room, and 

the electrical control room at the ground level of the 

head office building  

2. The operational hours were adjusted to be more 

flexible since a lot of employee could not commute to 

work by normal methods. 

3. Each department was asked to survey the numbers of 

staffs that could not come to work and to assess the 

impact on the operations, then reported to the Human 

Resources Management department on the daily basis 

for the manpower planning. 

4. The accommodations were provided near the head 

office for the employees that would like or need to stay 

at the reserved location. 
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ทั้งนี้ หลังจากเหตุการณอุทกภัยไดผานพนไปแลว บริษัทฯ ยังคง

มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใหมี

ความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป โดยในปจจุบัน การบริหารความ 

ตอเนื่องไดครอบคลุม 4 บริการที่สำคัญ ประกอบดวย การใหบริการ

ลูกคาทางโทรศัพท การใหบริการดานสินไหมประกันภัยรถยนต 

การใหบริการดานสินไหมประกันภัยทรัพยสินและเบ็ดเตล็ด และ

การใหบริการดานสินไหมประกันภัยอุบตัิเหตุและสุขภาพ 

2. ความเสี่ยงด�านประกันภัย 

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุทกภัยในป 2554 สงผลตอความเส่ียง

ดานประกันภัยของบริษัทฯ อยางหลีกเลี่ยงไดยาก โดยความเส่ียง

ดานประกันภัยที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย การสำรองคา

สินไหมทดแทนใหเพียงพอ และการกระจุกตัวของความเส่ียงภัย 

การสำรองคาสินไหมทดแทนใหเพียงพอ ผลกระทบจากเหตุการณ

น้ำทวมไดทำใหบริษัทฯ จำเปนตองสำรองคาสินไหมทดแทนเพ่ิม

ขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต

เนื่องจากเหตุการณน้ำทวมเกิดขึ้นในวงกวางและกินระยะเวลา

นาน ในชวงแรกของการเกิดเหตุการณ การประมาณการจำนวน

คาสินไหมจึงเปนไปดวยความยากลำบากเน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม

สามารถเขาไปสำรวจความเสียหายไดจริง ประกอบกับความเสียหาย

ที่บริษัทฯ ตองรับผิดชอบมีจากหลากหลายชองทาง ไมวาจะ 

เปนจากการรับประกันภัยตรง การประกันภัยรวม สัญญารับ

ประกันภัยตอ และสัญญารับประกันภัยตางตอบแทน 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต้ังสำรองคา

สินไหมทดแทนน้ีเปนอยางยิ่งและตองการใหสำรองคาสินไหม

ทดแทนมีความถูกตองมากท่ีสุด เพื่อสะทอนใหเห็นภาระผูกพันที่

บริษัทฯ มีอยูจริง โดยไดดำเนินการตางๆ ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลของกรมธรรมประกันภัยที่ใหความคุมครอง

ความเสียหายจากน้ำทวมที่มีที่ตั้งทรัพยสินอยูในพื้นที่ที่ได

รับความเสียหายออกมาเพ่ือใหทราบถึงขนาดของความ

เสี่ยงทันทีที่พื้นที่นั้นๆ เกิดน้ำทวม 

2. ทำการประมาณการขนาดของความเสียหายเบ้ืองตนจาก

จำนวนเงินเอาประกันภัยโดยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญภาย

ในบริษทัฯ 

3. ปรับปรุงตัวเลขความเสียหายท่ีไดรับรายงานลาสุดอยาง 

ตอเนื่อง  

5. The Company also prepared the Chonburi branch as 

the backup office location and installed the equipments 

and necessary systems for the operations. The 

reserved location was tested to assure that the 

operations of the major services of the Company could be 

continued if the head office could not operate as normal.  

After the flood situation passed, the Company still 

determines to improve the Business Continuity Management 

system to become more complete. Currently, the Business 

Continuity Management covers four major services 

consisting of the Call Center, the Motor Claim Service, the 

Property and Miscellaneous Claim Service, and the Health 

and Personal Accident Claim Service. 

2.  The Insurance Risk 
The 2011 flood loss caused the hard to avoid insurance risk 

to the Company. These predominant insurance risks consist 

of the Adequate Claim Reserve and the Risk Accumulation. 

The Adequate Claim Reserve The impact from the flood has 

forced the Company to increase the claim reserve amount 

to be sufficient for the future liability. However, the flood 

situation occurred widely and lasted for a long time; 

therefore, the claim estimation at the beginning period was 

quite difficult since the Company could not do the actual 

survey of damages. In addition, the loss that the Company 

was responsible for came from different channels including 

direct insurance, co-insurance, reinsurance treaties, and 

retrocession reinsurance contracts. 

However, the Company is highly aware of the importance of 

this claim reserve set up and would like this claim reserve to 

be as accurate as possible to reflect the actual liability the 

Company has by processing as follows: 

1. The information of the insurance policies covering the 

flood loss where the properties located in the damaged 

areas has been gathered to estimate the size of the 

risk as soon as the mentioned areas were flooded. 

2. Initial damaged size was estimated based on the sum-

insured amount by the experts of the Company. 

3. The loss record has been updated continuously 

referring to the latest reports. 
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4. ใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานและเปน

ที่ยอมรับในการคำนวณเงินสำรองคาสินไหมทดแทน 

5. รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใชสอบทานกับทางบริษัท

ผูรับประกันภัยตอในการเรียกรองคืนคาสินไหมทดแทน 

การกระจุกตัวของความเส่ียงภัย จะมีผลกระทบกับระดับความ 

เสียหายท่ีบริษัทฯ ตองรับผิดชอบตอหนึ่งเหตุการณ โดยปกติใน

การรับประกันภัยแตละประเภทจะตองคำนึงถึงการกระจาย 

ความเส่ียงทั้งในดานมูลคาความเส่ียงที่รับและพื้นที่ที่ความเสี่ยง 

ตั้งอยู ยิ่งมีการกระจุกตัวสงู โอกาสที่บริษัทฯ จะตองรับผิดชอบ

จายคาเสียหายในเหตุการณหนึ่งๆ ก็จะยิ่งสูงขึ้นดวย 

แตเดิมบริษัทฯ ไดมีการควบคุมการกระจุกตัวของความเส่ียงภัยอยู

แลวในภัยบางประเภท แตจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและ

ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ จึงจำเปนตองทบทวนมาตรการปองกันการกระจุก

ตัวของความเส่ียงภัยใหเขมขนมากยิ่งขึ้น โดยไดดำเนินการ ดังนี้ 

1. นอกจากการควบคุมโดยใชแผนท่ีเขตการรับประกันภัยของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยซึ่งเปนหนวยงานกำกับแลว บริษัทฯ ไดมี

การนำเทคโนโลยีแผนที่ดาวเทียมเขามาชวยในการปกหมุด

ที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยเพื่อใหมีความแมนยำของ

ตำแหนงที่ตั้ง และประเมินระดับการกระจุกตัวของความ

เสี่ยงภัยไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. บริษัทฯ มีแผนการที่จะทบทวนการควบคุมการกระจุกตัว

ของความเส่ียงภัยเชิงภูมิศาสตรที่มีอยูใหเปนปจจุบัน 

และสอดคลองกับการลักษณะของความเส่ียงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป โดยในอนาคต ไดวางแนวทางใหกลไกการ

ควบคุมถูกฝงไวในระบบปฏิบัตกิารหลักเพื่อใหการควบคุม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง 

การบริหารสภาพคลองใหอยูในระดับที่ไมกระทบตอความสามารถ

ในการชำระหน้ีของบริษัทฯ เปนความทาทายเม่ือเกิดความเสียหาย

ขนาดใหญ และจากวิกฤตการณน้ำทวมที่ผานมาที่มีการประมาณ

การกันวาธุรกิจประกันภัยตองจายคาเสียหายโดยรวมกวา 3 แสน

ลานบาท ซึ่งถึงแมจำนวนเงินสวนใหญของความเสียหายจะมี 

การทำประกันภัยตอไว ซึ่งหมายความวาสุดทายแลวความเสียหาย

สวนใหญจะรับภาระโดยผูรับประกันภัยตอ สวนบริษทัที่รับ 

ประกันภัยตรงจะรับภาระเองก็เฉพาะในสวนที่เหลืออยูซึ่งถือเปน

สวนนอย แตในวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปน้ัน บริษัทที่รับประกันภัยตรง

จะตองจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยกอน แลวจึงไป

เรียกคืนคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยตอ ดังนั้นเม่ือ 

เกิดคาสินไหมทดแทนจำนวนมากในคร้ังเดียวเชนน้ี การบริหาร

สภาพคลองจึงเปนเรื่องที่มีความสำคัญมากเปนพิเศษ 

4. The standard and acceptable Actuarial methods have 

been used to calculate the claim reserve amount. 

5. The loss data was systematically gathered prepared 

for the cross-checking purpose with the reinsurance 

companies in the reinsurance claim recovery process. 

The Risk Accumulation The risk accumulation will have an 

impact on the loss amount the Company is liable per one 

event. Normally, in the underwriting process, the distribution 

of risk in terms of both sum insured and locations of insured 

properties needs to be considered. The higher the 

accumulation, the higher chance the Company may have to 

pay from one single event.  

In the past, the Company has controlled the risk 

accumulation for certain perils; however, according to the 

climates and external factors changes, the risk 

accumulation prevention standards need to be strictly 

reviewed by processing as follows: 

1. In addition to the use of Fire Block zoning set up by 

the Office of Insurance Commission (OIC), the 

regulatory office, the Company has brought in the 

satellite map technology to pinpoint the insured 

properties for the accuracy of the locations and the 

more effectiveness of risk accumulation assessment. 

2. The Company has planned to review the existing 

geographical risk accumulation control and make it 

become updated and in line with the changing risk 

characteristics. For the future planning, the control 

mechanism will be embedded in the core system for 

the effective control. 

3. Liquidity Risk 
To maintain the liquidity of the Company at the level that will 

cause no impact on the ability of the Company to pay debts 

is the big challenges when the big loss occurs. From the 

past flood crisis, the overall estimation of the claims the 

Non-Life insurance companies need to pay is around 

300,000 million Baht. Even the majority of the loss is 

already reinsured, meaning that later on most of the risk will 

be the responsibility of reinsurers and the direct insurance 

companies will bear only the minor of the loss. However, 

the general practice is that the direct insurance companies 

need to pay the claim to the insured first and consequently 
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บริษัทฯ ตระหนักดีวา ความเสี่ยงดานสภาพคลองที่เกิดจากความ

เสียหายจากอุทกภัยเปนเรื่องสำคัญเรงดวนของบริษัทฯ และไดมี

มาตรการตางๆ เพื่อรักษาสภาพคลอง ดังนี้ 

1. แสดงรายงานขอมูลความเสียหายท่ีไดรับรายงานและ

ประมาณการระยะเวลาการจายสินไหม เพื่อประเมินปริมาณ

เงินสดท่ีตองใชเปนรายวัน และวางแผนกระแสเงินเขาและ

ออกใหสอดรับกัน 

2. สำหรับความเสียหายขนาดใหญที่อยูในสัญญาประกันภัยตอ

แบบเปนสัดสวน หากจำนวนเงินความเสียหายสูงถึงระดับที่

บริษัทฯ สามารถเรียกคาสินไหมเรียกเก็บทันที (Cash Call) 

จากผูรับประกันภัยตอตามสัญญาประกันภัยตอ บริษัทฯ จะ

รีบดำเนินการแจงผูรับประกันภัยตอเพื่อใหผูรับประกันภัย

ตอจายคาสินไหมคืนโดยเร็วที่สุดหลังจากที่บริษัทฯ ไดจาย

คาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยแลว เพื่อรนระยะเวลา

ของการไดรับคาสินไหมรับคืนจากการประกันภัยตอใหสั้นที่สุด 

3. สำหรับความเสียหายท่ีจะไดรับการชดใชจากสัญญาประกัน

ภัยตอแบบไมเปนสัดสวนที่ใหความคุมครองความเสียหาย

สวนเกิน เมื่อจำนวนเงินความเสียหายเกินกวาระดับที่

บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไวเอง บริษัทฯ ไดเรงดำเนินการเรียก

คืนคาสินไหมทดแทนเปนระยะๆ ตามมูลคาความเสียหายท่ี

รวบรวมไดในแตละชวง โดยไดดำเนินการอยางรวดเร็วและ

ใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. ในกรณีที่ตองจายคาสินไหมทดแทนเปนจำนวนท่ีมากเกิน

กวาปริมาณเงินสดประจำวันที่มีอยู ฝายการเงินจะแจง 

ลวงหนาเพื่อใหฝายลงทุนแปลงเงินลงทุนเปนเงินสด เพื่อให

เพียงพอตอการชำระหน้ีสินที่ถึงกำหนด 

 

 

recover paid claim from the reinsurers. Therefore, once the 

large amount of claims is needed at the same time, the 

liquidity management is extremely important. 

The Company is aware that the Liquidity Risk caused by the 

flood damages is the urgent matters of the Company and 

has come up with the standards to maintain the liquidity as 

follows: 

1. Use the loss data and claim payment timeline 

estimation report to assess the cash needed per day 

and plan on the balancing the cash inflow and outflow. 

2. For the big loss covered in the proportional reinsurance 

treaties, once the loss hits the level that the Company 

is allowed to apply for the cash call from the 

reinsurance company, the Company will urgently 

inform the reinsurer to refund the claim to the 

Company as soon as possible after the Company has 

paid the claim to the insured in order to make the 

reinsurance recovery lag time as shortest as possible. 

3. For the loss that will be reimbursed by the Non-

Proportional Reinsurance Treaty covering the excess 

of loss, once the claim amount is higher than the level 

the Company has retained, the Company will urgently 

claim for the reimbursement gradually as the loss value 

gathered in each period by managing at the fast speed 

for the most effectiveness. 

4. In case the claim amount needed to be paid is likely to 

be higher than the daily available cash, the Finance 

Department will notify the Investment Department in 

advance so the investment fund can be transformed 

into cash to be sufficient to pay the due debt. 
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บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดานการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยจัด

ประเภทของการรับประกันภัยที่มีใหบริการออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การประกันภัยทรัพย�สิน  
- การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศัย 

- การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศัยแบบประหยัด 

- การประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ 

- การประกันภัยสิทธิการเชา 

- แผนประกันภัยพรอมสรรพสำหรับบาน “ทวีคา” 

- แผนประกันภัยพรอมสรรพสำหรับบาน “บานเมืองไทย” 

- แผนประกันภัยพรอมสรรพสำหรับรานคาและธุรกิจ SME  

 “เมืองไทย SME Comprehensive” 

- แผนประกันภัยพรอมสรรพสำหรับรานคาและธุรกิจ SME  

 “เมืองไทย SME ยิ้มได” 

- การประกันความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพยสิน 

-  กรมธรรมประกันภัยทรัพยสินคุมครองภัยจากเหตุการณ 

 ความไมสงบ 

- แผนประกันภัยพรอมสรรพสำหรับบาน “Central All for Home” 

- แผนประกันภัยพรอมสรรพสำหรับบาน “Home Protect” 

- แผนประกันภัยพรอมสรรพสำหรับรานคาและธุรกิจ SME  

 “Perfect Business Functions” 

- การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศยั (ตะกาฟุล) 

- การประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ (ตะกาฟุล) 

-  การประกันความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพยสิน (ตะกาฟุล) 

2. ความรับผิดและอื่นๆ  
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก 

 การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 สำหรับสถานี 

 บริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายท่ีเกิดจากความ 

 บกพรองในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 การตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูตรวจสอบอาคาร 

- การประกันความเส่ียงภัยทุกชนดิ 

- การประกันภัยโจรกรรม 

- การประกันภัยสำหรับเงิน 

- การประกันภัยรานคาทอง 

- การประกันภัยปายโฆษณา 

- การประกันภัยผูเลนกอลฟ “เมืองไทย Golfer Care” 

- การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 

- การประกันภัยความซ่ือสัตย 

- การประกันภัยผูเลนกอลฟ “Central Smart Golf” 

- การประกันภัยนาฬกา “Central Smart Collector” 

- แผนประกันภัยโจรกรรม “Asset Protect” 

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  
- Residential Fire Insurance 

- Residential “Saving” Fire Insurance 

- Commercial Fire Insurance 

- Leasehold Interest Insurance 

- Homeowner “Taweeka” Insurance Plan 

- Homeowner “Baan Muang Thai” Insurance Plan 

- Shopowner and SME “Muang Thai SME Comprehensive” 

 Insurance Plan 

- Shopowner and SME “Muang Thai SME Smile”  

 Insurance Plan 

- Industrial All Risks Insurance 

- Political Violence Insurance 

- Homeowner “Central All for Home” Insurance Plan 

- Homeowner “Home Protect” Insurance Plan 

- Shopowner and SME “Perfect Business Functions”  

 Insurance Plan 

- Residential Fire Insurance (Takaful) 

- Commercial Fire Insurance (Takaful) 

- Industrial All Risks Insurance (Takaful) 

2. Liability and Miscellaneous Insurance 
- Public Liability Insurance 

- Petrol Station Liability Insurance 

- Building Inspectors Professional Indemnity Insurance 

- All Risks Insurance 

- Burglary Insurance 

- Money Insurance 

- Gold Shop Insurance 

- Neon Sign Insurance 

- Golfer’s Indemnity Insurance “Muang Thai Golfer Care” 

- Workers’ Compensation Insurance 

- Fidelity Guarantee Insurance 

- Golfer’s Indemnity Insurance “Central Smart Golf” 

- Watch Insurance “Central Smart Collector” 

- Burglary “Asset Protect” Insurance Plan 
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3. การประกันภัยทางทะเลและขนส�ง 
- การประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลและทางอากาศ 

- การประกันภัยการขนสงสินคาภายในประเทศ 

- การประกันภัยตัวเรือ 

- การประกันภัยความรับผิดของผูขนสง 

4. วิศวกรรม 
- การประกันความเส่ียงภัยทุกชนิดของผูรับเหมากอสราง 

- การประกันความเส่ียงภัยทุกชนิดของผูรับเหมาติดตั้งเครื่องจักร 

- การประกันภัยเคร่ืองจักรกลที่ใชในการกอสราง 

- การประกันภัยเคร่ืองจักร 

- การประกันภัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

- การประกันภัยหมอกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน 

5. อุบัติเหตุส�วนบุคคลและสุขภาพ  
- การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม) สำหรับนักเรียน 

- การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (รายเดี่ยว)  

- การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม)  

- การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง รายเดี่ยว และกลุม 

- การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและ 

 มัคคุเทศก 

- แผนประกันภัยเดินทางตางประเทศ “เมืองไทย Enjoy Travel” 

- การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผูโดยสารเรือรับจาง 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “เมืองไทย จาย 1 คุมครอง 2” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “เมืองไทย P.A. Max” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “เมืองไทย Smile P.A.” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “เมืองไทย P.A. Plus” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กลุม “คุมคณุ” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. ผูเยาว” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “เมืองไทย Your P.A.” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. 399” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กลุม สำหรับบริษัท หางราน 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กลุม สำหรับบริษัท  

 หางราน (เครดิต) 

- แผนประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Care” 

- แผนประกันภยัสุขภาพ เดี่ยว “เมืองไทย Health Smile” 

- การประกันภัยสุขภาพ (กลุม) 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง Nok Sure 

- แผนประกันภัยเดินทางตางประเทศ “Central Travel Delight” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Central Smile P.A.” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Central Kids P.A.” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Central P.A. MAX” 

- แผนประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล  

 สำหรับโครงการสินเชื่อแท็กซี่ไทยเขมแข็ง  

3. Marine and Transportation Insurance 
- Cargo Insurance (Sea & Air) 

- Inland Transit Insurance 

- Hull Insurance 

- Carrier’s Liability Insurance 

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 
- Group Personal Accident Insurance for the Students 

- Individual Personal Accident Insurance 

- Group Personal Accident Insurance 

- Individual and Group Travel Accident Insurance 

- Travel Accident Insurance for the Tourism Business and 

 Tour Guides 

- Overseas Travel “Muang Thai Enjoy Travel” Insurance Plan 

- Group Personal Accident Insurance for the Boat Passengers 

- Personal Accident “Muang Thai Pay 1 Cover 2” 

 Insurance Plan 

- Personal Accident “Muang Thai P.A. Max” Insurance Plan 

- Personal Accident “Muang Thai Smile P.A.” Insurance Plan 

- Personal Accident “Muang Thai P.A. Plus” Insurance Plan 

- Group Personal Accident “Khoom Khun” Insurance Plan 

- Personal Accident “P.A. Youth” Insurance Plan 

- Personal Accident “Muang Thai Your P.A.” Insurance Plan 

- Personal Accident “P.A. 399” Insurance Plan 

 - Group Personal Accident Insurance Plan for the  

 Companies and Shops 

- Group Personal Accident Insurance Plan for the 

 Companies and Shops (Credit) 

- Cancer Insurance “Cancer Care” Plan 

- Individual Health “Muang Thai Health Smile” Insurance Plan 

- Group Health Insurance 

- Travel Accident “Nok Sure” Insurance Plan 

- Overseas Travel “Central Travel Delight” Insurance Plan  

- Personal Accident “Central Smile P.A.” Insurance Plan  

- Personal Accident “Central Kids P.A.” Insurance Plan 

- Personal Accident “Central P.A. MAX” Insurance Plan 
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- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล สำหรับสมาชิก กบข. 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล สำหรับ ธกส.  

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ผานตู ATM  

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. 200” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Accident Protect Plus” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล Accident Protect Plus 

 สำหรับชาวตางชาติ 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล สำหรับผูถือบตัร  

 K-Max Debit Card  

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล สำหรับผูถือบัตรเดบิต  

 K-Max Family 

- แผนประกันภัยวัยซน “P.A. for Kids” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Happy Senior Fixed 

  Deposit” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. สุดคุม” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม) Worksite  

- แผนประกันภัยสุขภาพ เดี่ยว “Health Protect” 

- แผนประกันภัย โรครายแรง (เดี่ยว) “CI-4 Individual  

 (Critical Illness)” 

- แผนประกันภัย โรครายแรง (กลุม) “CI-4 group  

 (Critical Illness)” 

- แผนประกันภยัสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 “KBANK KLEAN LOAN PROTECTION” 

- แผนประกันภัยสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 “KBANK KLEAN O/D PROTECTION” 

- แผนประกันภัยสินเชื่อสวนบุคคล “Loan for Better Life” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Max” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Living” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy More” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Plus” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Care” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Trip” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Relax”  

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Life”  

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Lady Enjoy”   

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Adventure” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Bonus” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Family Care” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Safety Care”  

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Enjoy Benefit” 

- แผนประกันภัย โรครายแรง “Be Fit”  

- แผนประกันภัย โรครายแรง “Lady Fit” 

- แผนประกันภัย โรครายแรง “Guy Fit” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “P.A. อุนใจ”  

- Hospital Income Benefit Insurance for Taxi Thai Khem 

 Kheng Loan Project 

- Personal Accident Insurance for the Government  

 Pension Fund Members 

- Personal Accident Insurance for the Bank for  

 Agriculture and Agricultural Cooperatives  

- Personal Accident Insurance through ATM 

- Personal Accident “P.A. 200” Insurance Plan 

- Personal Accident “Accident Protect Plus” Insurance Plan 

- Personal Accident “Accident Protect Plus for Foreigners” 

 Insurance Plan 

- Personal Accident Insurance for the K-Max  

 Debit Card Holders 

- Personal Accident Insurance for the K-Max Family 

 Debit Card Holders 

- Personal Accident “P.A. for Kids” Insurance Plan 

- Personal Accident “Happy Senior Fixed Deposit” 

 Insurance Plan 

- Personal Accident “Great Value P.A.” Insurance Plan 

- Group Personal Accident “Worksite” Insurance Plan  

- Individual Health “Health Protect” Insurance Plan 

- Individual Critical Illness “CI-4 Individual (Critical Illness)”  

 Insurance Plan 

- Group Critical Illness “CI-4 Group (Critical Illness)”  

 Insurance Plan 

- SME Loan Protection “KBANK KLEAN PROTECTION” 

 Insurance Plan 

- SME Loan Protection “KBANK KLEAN O/D PROTECTION”  

 Insurance Plan 

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

 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 “Enjoy Trip” Insurance Plan 

- Personal Accident “Enjoy Relax” Insurance Plan 

- Personal Accident “Enjoy Life” Insurance Plan  

- Personal Accident “Lady Enjoy” Insurance Plan    

- Personal Accident “Enjoy Adventure” Insurance Plan 

- Personal Accident “Enjoy Bonus” Insurance Plan  

- Personal Accident “Family Care” Insurance Plan 

- Personal Accident “P.A. Safety Care” Insurance Plan  
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- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “Central Smart P.A.” 

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล “ประกันภัยยิ้มได” 

- แผนประกันภัยเดินทางตางประเทศ “ฮัจญ - อุมเราะห” 

6. ผลิตภัณฑ�พิเศษ  
- การประกันภัยอัญมณีและทองคำ 

- การประกันภัยกอการราย (สำหรับธุรกิจขนาดใหญ) 

- การประกันภัยเคร่ืองบิน 

- การประกันภัยสินเชื่อทางการคา 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ 

- การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหาร 

 ของบริษัท 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ 

- การประกันภัยของสะสมประเภทศิลปวัตถุและอัญมณี 

- การประกันภัยสัตวเลี้ยง “Central Pet Lovers” 

- การประกันภัยสัตวเลี้ยง “Private Pet Care” 

7.  ประกันภัยรถยนต� 
-  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 1 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 2 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 2 พลัส 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 3 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 3 “TP 3” และ  

 “TP-Save” 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 5 “เมืองไทย  

 5 พลัส” 

- การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) “Central  

 Motor Insure (CTP)” 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 3 “Central  

 Motor Insure 3” 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 5 “Central  

 Motor Insure 5 plus” 

- การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แบบ Call Activate  

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแบบ Call Activate  

 ประเภท 3 และ 5 “Car Protect” 

-  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) (ตะกาฟุล) 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 1 (ตะกาฟุล) 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 2 (ตะกาฟุล) 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 2 พลัส (ตะกาฟุล) 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 3 (ตะกาฟุล) 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 3 “TP 3” และ  

 “TP-Save” (ตะกาฟุล) 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 5 “เมืองไทย  

 5 พลัส” (ตะกาฟุล) 

 

 

 

 

- Personal Accident “Enjoy Benefit” Insurance Plan 

- Critical Illness “Be Fit” Insurance Plan  

- Critical Illness “Lady Fit” Insurance Plan 

- Critical Illness “Guy Fit” Insurance Plan 

- Personal Accident “P.A. Peace of Mind” Insurance Plan  

- Personal Accident “Central Smart P.A.” Insurance Plan 

- Personal Accident “P.A. Smile” Insurance Plan 

- Overseas Travel “Hajj-Umrah” 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 

- Private Collections of Fine Arts and Jewellery Insurance 

- Pet Insurance “Central Pet Lovers” 

- Pet Insurance “Private Pet Care” 

7. Motor Insurance 
- Compulsory Motor Insurance 

- Voluntary Motor Insurance Type 1 

- Voluntary Motor Insurance Type 2 

- Voluntary Motor Insurance Type 2 Plus 

- Voluntary Motor Insurance Type 3 

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

- Voluntary Motor Insurance Type 5 “Muang Thai 5 Plus” 

-  Compulsory Motor Insurance “Central Motor Insure (CTP)” 

- Voluntary Motor Insurance Type 3 “Central Motor Insure 3” 

- Voluntary Motor Insurance Type 5 “Central Motor Insure 

 5 Plus” 

- Compulsory Motor Insurance (Call Activation Type) 

- Voluntary Motor Insurance (Call Activation Type)  

 Type 3 & 5 “Car Protect” 

- Compulsory Motor Insurance (Takaful) 

- Voluntary Motor Insurance Type 1 (Takaful) 

- Voluntary Motor Insurance Type 2 (Takaful) 

- Voluntary Motor Insurance Type 2 Plus (Takaful) 

- Voluntary Motor Insurance Type 3 (Takaful) 

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

 (Takaful) 

- Voluntary Motor Insurance Type 5 “Muang Thai 5 Plus”  

 (Takaful) 



Shareholding Structure and Management /  
โครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ

โครงสร�างเงินทุน 
1. หลักทรัพยของบริษัทฯ  

 - บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 590 ลานบาท เรียกชำระแลว 590 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 59 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

 - บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอ่ืน นอกจากหุนสามัญ 

 - บริษัทฯ ไมมีหลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหน้ี 

 - บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญ ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของ 

 บริษัทฯ 

2. ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 

 ลำดับที่ รายช่ือผู�ถือหุ�น จำนวนหุ�น ร�อยละของจำนวนหุ�นทั้งหมด 

1 บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จำกัด 11,799,999 20.000 

2 AGEAS Insurance International N.V. 7,200,113 12.204 

3 บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) 3,197,937 5.420 

4 บริษัท เมืองไทยโฮลด้ิง จำกัด 3,067,851 5.200 

5 นายไพโรจน  ล่ำซำ 1,689,010 2.863 

6 นายโพธิพงษ  ล่ำซำ 1,523,708 2.583 

7 บริษัท ภัทรสัมพันธ จำกัด 1,376,680 2.333 

8 นายบรรยงค  ล่ำซำ 1,371,694 2.325 

9 BNP Paribas Securities Services Singapore Branch 1,139,400 1.931 

10 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด 1,113,292 1.887 

3. นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาจายเงินปนผลประจำปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบตามท่ีกฎหมายกำหนด 

แตการจายเงินปนผลจะตองขึ้นอยูกับผลกำไร แผนการลงทุน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และขอพิจารณาทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวของ 

การจัดการ 
1. โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายโพธิพงษ  ล่ำซำ ประธานกรรมการ   

2. นายยุตติ  ล่ำซำ รองประธานกรรมการ    

3. นางกฤตยา  ล่ำซำ กรรมการ 

4. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ  กรรมการ      

5. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ 

6. นายสาระ  ล่ำซำ กรรมการ  

7. นายโอฬาร  วีรวรรณ กรรมการอิสระ   

8. นายบรรยง  พงษพานิช กรรมการอิสระ     

9. นายปกรณ  พรรธนะแพทย1 กรรมการ     

10. นายอิสระ  วงศรุง กรรมการ   

11. นายแกรี่  ลี  คริสท กรรมการ    
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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 12 March 2012 

No. Name of the 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 2.583 

7 Phatra Sampant Co., Ltd. 1,376,680 2.333 

8 Mr. Banyong  Lamsam 1,371,694 2.325 

9 BNP Paribas Securities Services Singapore Branch 1,139,400 1.931 

10 Krung Thai Panich Insurance Co., Ltd. 1,113,292 1.887 

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.  The Board of Directors has the policy to consider 

to pay the annual dividend to the shareholders 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. Mrs. Kritaya  Lamsam Director 

4. Mrs. Nualphan  Lamsam  Director 

5.  Mrs. Sujitpan  Lamsam Director    

6.  Mr. Sara  Lamsam Director  

7.  Mr. Olan  Viravan Independent Director   

8.  Mr. Banyong  Pongpanich Independent Director     

9.  Mr. Pakorn  Partanapat1 Director     

10.  Mr. Isara  Wongrung Director   

11.  Mr. Gary Lee Crist Director    
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12. นายเจน  อรัน  เวส2 กรรมการ     

13. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ  

14. นายวัชระ  พรรณเชษฐ  กรรมการอิสระ  

15. นายอโศก  วงศชะอุม กรรมการอิสระ   

16. นายคิม  ชี  ยิป3 กรรมการ   

17. นายทรงพล  ชีวะปญญาโรจน4 กรรมการ 

1 ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 
2 ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
3 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายเจน  อรัน  เวส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
4 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายปกรณ  พรรธนะแพทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 

กรรมการท่ีมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเวน นายโอฬาร  วีรวรรณ นายบรรยง  พงษพานิช นายทรงพล  ชีวะปญญาโรจน 

นายอิสระ วงศรุง นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย นายวัชระ  พรรณเชษฐ และนายอโศก  วงศชะอุม ไมมีอำนาจลงลายมือชื่อ และยกเวน นายแกร่ี  ลี  คริสท 

และนายคิม  ชี  ยิป ลงลายมือชื่อรวมกันไมได 

 
บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน  

2. ควบคุมและดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน 

ของบริษัท ผูถือหุน ผูถือกรมธรรม และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

3. ประสานงานระหวางผูถือหุนกับฝายบริหาร ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร  

4. กำกับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพยที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอบริษัทฯ 

5. รวมประชุมคณะกรรมการ แตงตั้งและถอดถอนผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลในการพิจารณาเลือกต้ังเปน 

กรรมการบริษัทฯ โดยผูถือหุน 

6. เสนอผูสอบบัญชีใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง  

7. เปดเผยขอมูลที่ถูกตองและเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย  

8. มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว 

ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรกึษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  

รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจ 

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  
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12.  Mr. Jan  Arend  Wes2 Director     
13.  Mr. Chusak  Direkwattanachai Independent Director  
14.  Mr. Vachara  Phanchet Independent Director  
15.  Mr. Asoke  Wongcha-um Independent Director   
16.  Mr. Kim  Chee  Yip3 Director   
17. Mr. Songpol  Chevapanyaroj4 Director 

1 Resigned from the Director on January 1, 2012 
2 Resigned from the Director on June 1, 2011 
3 Had been appointed as the Director to replace Mr. Jan  Arend  Wes on July 27, 2011 
4 Had been appointed as the Director to replace Mr. Pakorn  Partanapat on February 24, 2012 

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. Songpol 
Chevapanyaroj, 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. Kim  Chee  Yip 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.  
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม 

ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

เวนแตจะไดพนจากการท่ีมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่ทำกระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา  

อสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน  

การใหสินทรัพยเปนหลักประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระ 

ตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้ 

การคำนวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวาดวย 

หลักเกณฑในการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนบัรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางปกอน 

วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ 

ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บรษิัทยอย  

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 

สองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน  

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ 

เกินกวาสองลานบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ 

ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมา 

แลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน  

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ 

ผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยใน 

หางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของ 

จำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคลองอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่นัยกับกิจการ 

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย    ประธาน 

2. นายบรรยง  พงษพานิช1    กรรมการ เปนผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน  

3. นายอโศก  วงศชะอุม    กรรมการ เปนผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน  

4. นายวัชระ  พรรณเชษฐ2    กรรมการ เปนผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน 

โดยมี นายไพรวัลย  ทับแปน ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหนาที่เลขานุการ 

1 ลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 
2 ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบแทน นายบรรยง  พงษพานิช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 

รายงานประจำป� 2554 



4. Do not have or never have the business relationship with the Company, the parent company, the subsidiaries, the joint ventures, 

the major shareholders or the person who has the control authority of the Company in the manner which may be the obstruction 

for using own independent judgment, including do not be or have never been the strategic shareholder or the person who has the 

control authority of the person who has business relationship with the Company, the parent company, the subsidiaries, the joint 

ventures, the major shareholders or the person who has the control authority of the Company, except that he/she passed from 

such characteristic not less than two years before the date to submit the application to the Office. 

 The business relationship in the previous interval includes the making of the normal trade transaction to carry out the business 

for leasing or renting the real estate, the item related to properties or services or to provide or receive financial assistance 

through borrowing or lending, guarantee, pledging the asset as collateral, including other behavior in the same manner, which 

results in the Company or the party to the contract to have the debt burden to pay to another party from 3% of the net tangible 

assets of the Company or from Twenty Million Bahts upward, whichever will be lesser.  The calculation of such debt burden will 

be adapted per the calculation method for the value of the related transaction items per the 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. Chusak  Direkwattanachai Chairman 

2.  Mr. Banyong  Pongpanich1 Member who is the knowledgeable person in reviewing the Financial Statements  

3. Mr. Asoke  Wongcha-um Member who is the knowledgeable person in reviewing the Financial Statements  

4. Mr. Vachara  Phanchet2 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 Member of the Audit Committee on February 21, 2012  
2 Had been appointed as the Member of the Audit Committee to replace Mr. Banyong  Pongpanich on February 24, 2012 
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บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี 

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ี 

เกี่ยวของกับธรุกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคล 

ดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณาเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย  

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  

 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

 6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ (Charter)  

 6.8 รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีได 

 รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

8. ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกฐานะทางการเงิน และความม่ันคงของบริษัทฯ ตามขอเสนอแนะของ 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

9. รายงานทันทีตอคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถือหุนในทุกเรื่องท่ีไมสามารถแกไขปญหาไดหรือไมไดมีการแกปญหาอยางเปนที่นาพอใจ 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ดังรายนามตอไปน้ี 

1. นายบรรยง  พงษพานิช  ประธาน  

2. นายโอฬาร  วีรวรรณ  กรรมการ  

3. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  กรรมการ  

โดยมี นางจิตกานต  จันทรวิโรจน1 รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ทำหนาที่เลขานุการ 

  นางปยรัตน  ฐิตวัฒน2  รองกรรมการผูจัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ทำหนาที่เลขานุการ  

1 ลาออกจากการเปนเลขานุการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 
2 ไดรับแตงตั้งใหทำหนาที่เลขานุการ แทนนางจิตกานต  จันทรวิโรจน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 

รายงานประจำป� 2554 



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. Bangyong  Pongpanich  Chairman  

2. Mr. Olan  Viravan   Member  

3. Mr. Chusak  Direkwattanachai   Member  

By having Mrs. Jittakarn  Chandraviroj1, Senior Executive Vice President, Human Resource Group, as the Secretary; 

  Mrs. Piyarat  Dhitavat2,  Executive Vice President, Human Resource Group, as the Secretary  

1 Resigned from the Secretary on July 20, 2011 
2 Had been appointed as the Secretary to replace Mrs. Jittakarn  Chandraviroj on July 21, 2011 
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บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน* 
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอำนาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูบริหารระดับสูง ตั้งแตระดับกรรมการ

ผูจัดการขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหนงกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยฯ และผูบริหาร

ระดับสูงตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. กำหนดนโยบายและจำนวนคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นท่ีใหแกกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอยฯ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับ

กรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงาน และสอบทานผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป 

เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำป โดยจะตองคำนึงถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสำคัญกับการ

เพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

5. พิจารณาใหคำแนะนำเร่ืองนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายเก่ียวกับโครงสรางผลตอบแทนพนักงาน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

* แกไขเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 

คณะอำนวยการบริหาร 
ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ  ประธาน   

2. นางกฤตยา  ล่ำซำ  กรรมการ   

3. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ   กรรมการ 

4. นายสาระ  ล่ำซำ  กรรมการ   

5. นายแกรี่  ลี  คริสท1  กรรมการ   

6. นายริชารด  เฟรเร  กรรมการ   

7. นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย  กรรมการ 

8. นายมงซิว  ฮาน2  กรรมการ 

9. นางปุณฑริกา  ใบเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

1 ลาออกจากการเปนกรรมการคณะอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 
2 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคณะอำนวยการบริหาร แทนนายแกร่ี  ลี  คริสท เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 

บทบาทและหน�าที่ของคณะอำนวยการบริหาร 
1. ประสานงานรวมกับคณะผูบริหารในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทฯ และการปฏิบัติของคณะผูบริหารตาม

แผนงานและงบประมาณ 

2. พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะตองมีการทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

3. พิจารณาใหการอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบประเด็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติที่มีการนำเสนอโดยผูบริหาร 

4. พิจารณาเร่ืองตางๆ ที่อยูเหนือจากประเด็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและ/หรือนอกเหนือจากขอบเขตท่ีไดรับอนุมัติตามแผนธุรกิจและ 

งบประมาณซ่ึงจะมีผลกระทบตอสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

รายงานประจำป� 2554 



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 nominate the Directors  

and the Members of various Committees with the authorities and responsibilities directly assigned by the Board of Directors,  
and the nomination of the Executives Officers from the President level and higher; 

2. To nominate, select, and seek endorsement from the Board of Directors on the qualified persons to hold the positions of  
Directors, Members of the Committees and Executive Officers from the President level and higher; 

3. To determine the policies for remuneration payment and other benefits which will be offered to the Directors, Members of the  
Committees, and Executive Officers from the President level and higher to propose to the Board of Directors for considerations. 

4. To determine the guidelines to evaluate the performance of the Directors and the Executive Officers from the President level  
and higher for the purpose of an annual review, 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 consider and provide recommendations regarding the policies of Human Resources Management and policies related to  
the remuneration structure of the employees; 

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

* Change made on February 24, 2012 

Executive Committee 
Per the following list  
1. Mrs. Sujitpan  Lamsam Chairman   
2.  Mrs. Kritaya  Lamsam Member   
3.  Mrs. Nualphan  Lamsam  Member 
4.  Mr. Sara  Lamsam Member   
5.  Mr. Gary  Lee  Crist1 Member   
6.  Mr. Richard  Ferre Member   
7.  Ms. Chupun  Gowanit Member 
8.  Mr. Mong-Siew  Han2 Member 
9.  Mrs. Puntrika  Baingern Member and Secretary 
1 Resigned from the Member of the Executive Committee on February 24, 2012 
2 Had been appointed as the Member of the Executive Committee to replace Mr. Gary  Lee  Crist on February 24, 2012 

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. 
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คณะกรรมการลงทุน 
มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นางกฤตยา  ล่ำซำ ประธาน 

2. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ 

3. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ  

4. นายเจฟฟรีย  ทาน1 กรรมการ 

5. นางปุณฑริกา  ใบเงิน  กรรมการ 

6. นายมงซิว  ฮาน2 กรรมการ 

โดยมี นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง ผูอำนวยการฝายลงทุน ทำหนาที่เลขานุการ  

1 ลาออกจากการเปนกรรมการคณะกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 
2 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคณะกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 

 
บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการลงทุน  
1. วางกลยุทธและยุทธวิธีการลงทุนทั้งหมดท่ีสอดคลองกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่สามารถนำมาปรับใชได และสอดคลองกับแนวทาง

การบริหารการลงทุนที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  

2. เสนอนโยบายและยุทธวิธีทางการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัทฯ ปละหนึ่งครั้ง และทบทวนนโยบายเหลานี้เปนรายไตรมาส ตามขอเสนอโดย

ผูบริหารฝายลงทุนและคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  

3. ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และตัดสินใจใชมาตรการท่ีเหมาะสมโดยเจาหนาที่ระดับสูงทางดานการลงทุน ถาพบวามีการละเมิดเกิดขึ้น 

ในกรณีที่พบวาไมสามารถจะแกไขผลจากการละเมิดนั้นได ใหประสานงานกับนายทะเบียนประกันภัยเพื่อหารือถึงแนวทางในการพิจารณา

จัดการกับสถานการณนั้น 

4. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางบริหารการลงทุน (Investment Management Guidelines) และตัดสินใจใชมาตรการท่ีเหมาะสมโดยเจาหนาท่ี

ระดับสูงทางดานการลงทุน ถาพบวามีการละเมิดเกิดขึ้น หากไมสามารถแกไขผลจากการละเมิดได ใหพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึง 

ผลประโยชนสูงสุดของทุกฝายที่เกี่ยวของเปนสำคัญ 

5. ดำเนินการจัดการ ประสานงานกับสถาบันทางการเงิน ผูจัดการกองทุนภายนอก ผูรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสินมีคา และธนาคารของ 

บริษัทฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  

6. ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงอยางนอยปละครั้ง เกี่ยวกับการทบทวนแนวการบริหารการลงทุนกอนท่ีจะนำเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ตรวจสอบใหมีกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบในการบงชี้ ประเมิน ติดตามและควบคุมความเส่ียงจากการลงทุนที่ 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหการอนุมัติ  

8. ตรวจสอบวามีระบบสารสนเทศสำหรับฝายจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวามีรายงานท่ีใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางถูกตองในเวลาท่ี

เหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมทุกดาน 

9. ตรวจสอบวามีการกำหนดอำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไวอยางชัดเจน 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดซึ่งอาจจะไดรับมอบหมายโดยคณะอำนวยการบริหารเปนครั้งคราว 

รายงานประจำป� 2554 



Investment Committee 
Has the period in office of 3 years per the following list 

1. Mrs. Kritaya  Lamsam  Chairman 

2.  Mrs. Nualphan  Lamsam Member 

3.  Mrs. Sujitpan  Lamsam  Member  

4. Mr. Jeffrey  Tan1  Member 

5.  Mrs. Puntrika  Baingern  Member 

6.  Mr. Mong-Siew  Han2  Member 

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

1 Resigned from the Member of the Investment Committee on December 7, 2011 
2 Had been appointed as the Member of the Investment Committee on December 7, 2011 

 
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; 

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. 
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คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ  ประธาน 

2. นางกฤตยา  ล่ำซำ กรรมการ  

3. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ 

4. นายแกรี่  ลี  คริสท กรรมการ 

5. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ 

6. นายคิม  ชี  ยิป กรรมการ 

7. นายเจฟฟรีย  ทาน1 กรรมการ 

8. นายสุธี  โมกขะเวส กรรมการ  

9. นายฮานส  เจเจ  เดอ คายเปอร2 กรรมการ  

10. นายฟลลิป  เอแอล  คอรแมน3 กรรมการ 

11. นายมงซิว  ฮาน4 กรรมการ 

12. นายธโนดม  โลกาพัฒนา4 กรรมการ 

โดยมี นางนิธิพร  ไตรทิพเทวินทร ผูอำนวยการฝายบริหารความเส่ียงองคกร ทำหนาที่เลขานุการ 
1 สิ้นสุดวาระการเปนกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
2 ลาออกจากการเปนกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 
3 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 
4 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 

บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 

2. ทบทวนและแนะนำเก่ียวกับกลยุทธการบริหารจัดการความเส่ียง นโยบายและความเส่ียงที่ทนได (Risk Tolerance) เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัติ 

3. กำหนดนโยบายเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทตางๆ ที่สำคัญ เชน ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย ความเสี่ยงดานเครดิต ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงจากตลาด ความเส่ียง

ดานการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงจากการลงทุน และความเส่ียงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อการบงชี้ การประเมิน การติดตาม และการควบคุมความเส่ียง 

และใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นวาจำเปน  

5. ตรวจสอบวามีความเพียงพอของส่ิงอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบ และเอกสารเพ่ือการบริหารจัดการความเส่ียงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. ทบทวนรายงานเก่ียวกับความเส่ียงและองคประกอบของความเส่ียงประเภทตางๆ เปนระยะๆ ความเพียงพอของเงินทุนสวนผสมของ

สินทรัพยเสี่ยง และกิจกรรมของการบริหารจดัการความเส่ียง 

7. ดูแลใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ เกี่ยวกับสถานะการดำรงเงินกองทุนของบริษัทฯ ในปจจุบันและที่คาดวาจะเปนใน

อนาคต 

8. ตรวจสอบวามีการกำหนดอำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงไวอยางชัดเจน 

9. ตรวจสอบวาขั้นตอนการกำกับดูแลความเส่ียงเปนไปตามกฎระเบียบวาดวยการกำกับดูแลกิจการที่ใชบังคับอยูในประเทศไทย และใหคำแนะนำ

แกคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเส่ียงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกลาวได 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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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  Lamsam Member 

4. Mr. Gary  Lee  Crist  Member 

5. Mrs. Puntrika  Baingern Member 

6. Mr. Kim  Chee  Yip  Member 

7. Mr. Jeffrey  Tan1  Member 

8. Mr. Suthee  Mokkhavesa Member  

9. Mr. Hans  J.J.  De Cuyper2 Member  

10. Mr. Filip  A.L.  Coremans3 Member 

11. Mr. Mong-Siew  Han4  Member 

12. Mr. Thanodom  Lokaphadhana4 Member 

By having Mrs. Nidhipon  Tritiptawin, First Vice President, Risk Management Department, as the Secretary. 
1 Retired from the Member of the Risk Management Committee on November 23, 2011 
2 Resigned from the Member of the Risk Management Committee on March 1, 2011 
3 Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee on April 27, 2011 
4 Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee on November 23, 2011  

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; 

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. 
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การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะ (มกราคม–ธันวาคม 2554) 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กำหนด 
ค�าตอบแทน 

คณะอำนวย
การบริหาร 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

นายโพธิพงษ  ล่ำซำ 5/5 - - - - - 

นายยุตติ  ล่ำซำ 4/5 - - - - - 

นางกฤตยา  ล่ำซำ 5/5 - - 12/13 4/4 4/4 

นางนวลพรรณ  ล่ำซำ  4/5 - - 9/13 1/4 0/4 

นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 3/5 - - 13/13 3/4 4/4 

นายสาระ  ล่ำซำ 4/5 - - 8/13 - - 

นายโอฬาร  วีรวรรณ  5/5 - 3/3 - - - 

นายบรรยง  พงษพานิช 4/5 1/5 3/3 - - - 

นายปกรณ  พรรธนะแพทย1 0/5 - - - - - 

นายอิสระ  วงศรุง 4/5 - - - - - 

นายแกรี่  ลี  คริสท 4/5 - - 6/13 - 1/4 

นายเจน อรัน เวส2 2/2 - - - - - 

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  5/5 5/5 3/3 - - - 

นายวัชระ  พรรณเชษฐ3 5/5 - - - - - 

นายอโศก  วงศชะอุม  5/5 5/5 - - - - 

นายคิม  ชี  ยิป4 2/2 - - - - 3/4 

นางปุณฑริกา  ใบเงิน  - - - 13/13 4/4 4/4 

นายริชารด  เฟรเร  - - - 11/13 - - 

นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย  - - - 12/13 - - 

นายเจฟฟรีย  ทาน5 - - - - 3/4 1/3 

นายสุธี  โมกขะเวส  - - - - - 4/4 

นายฮานส  เจเจ  เดอ คายเปอร6 - - - - - - 

นายฟลลิป  เอแอล  คอรแมน7 - - - - - 2/2 

นายมงซิว  ฮาน8 - - - - - 1/1 

นายธโนดม  โลกาพัฒนา8 - - - - - 1/1 
 

1 ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 
2 ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
3 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 
4 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายเจน  อรัน  เวส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
5 ลาออกจากการเปนกรรมการคณะกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และหมดวาระการเปนกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 
6 ลาออกจากการเปนกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 
7 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554    
8 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 
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Summary of the Meeting Participation in each Committee and the Remuneration (January–December 2011) 

List of 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 4/5 - - - - - 

Mrs. Kritaya  Lamsam 5/5 - - 12/13 4/4 4/4 

Mrs. Nualphan  Lamsam 4/5 - - 9/13 1/4 0/4 

Mrs. Sujitpan  Lamsam 3/5 - - 13/13 3/4 4/4 

Mr. Sara  Lamsam 4/5 - - 8/13 - - 

Mr. Olan  Viravan 5/5 - 3/3 - - - 

Mr. Banyong  Pongpanich 4/5 1/5 3/3 - - - 

Mr. Pakorn  Partanapat1 0/5 - - - - - 

Mr. Isara  Wongrung 4/5 - - - - - 

Mr. Gary  Lee  Crist 4/5 - - 6/13 - 1/4 

Mr. Jan  Arend  Wes2 2/2 - - - - - 

Mr. Chusak  Direkwattanachai 5/5 5/5 3/3 - - - 

Mr. Vachara  Phanchet3 5/5 - - - - - 

Mr. Asoke  Wongcha-um 5/5 5/5 - - - - 

Mr. Kim  Chee  Yip4 2/2 - - - - 3/4 

Mrs. Puntrika  Baingern - - - 13/13 4/4 4/4 

Mr. Richard  Ferre - - - 11/13 - - 

Ms. Chupan  Gowanit - - - 12/13 - - 

Mr. Jeffery  Tan5 - - - - 3/4 1/3 

Mr. Suthee  Mokkhavesa  - - - - - 4/4 

Mr. Hans  J.J.  De Cuyper6 - - - - - - 

Mr. Filip  A.L.  Coremans7 - - - - - 2/2 

Mr. Mong-Siew  Han8 - - - - - 1/1 

Mr. Thanodom  Lokaphadhana8 - - - - - 1/1 
 

1  Resigned from the Director on January 1, 2012 
2 Resigned from the Director on June 1, 2011 
3 Had been appointed as the Member of the Audit Committee on February 24, 2012 
4 Had been appointed as the Director to replace Mr. Jan  Arend  Wes on July 27, 2011 
5 Resigned from the Member of the Investment Committee on December 7, 2011 and retired from the Member of the Risk Management Committee on November 23, 2011 
6 Resigned from the Member of the Risk Management Committee on March 1, 2011 
7 Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee on April 27, 2011 
8 Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee on November 23, 2011 
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รายช่ือผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
นายธนากร  ปุรณะพรรณ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ที่ปรึกษาและผูชำนาญการทางเทคนิค 

นางจิตกานต  จันทรวิโรจน รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ที่ปรึกษาและผูชำนาญการทางเทคนิค  

นางปุณฑริกา  ใบเงิน รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน  

นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการขายและชองทางจำหนาย 

นางชะตาบุญ  คูเปยมสิน รองกรรมการผูจัดการ สายงานเลขาธิการองคกร 

นายริชารด  เฟรเร  รองกรรมการผูจดัการ สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต  

นายนิพนธ  นิรมานสกุล รองกรรมการผูจัดการ สายงานประกันภัยทั่วไป  

นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ รองกรรมการผูจัดการ สายงานบริการลูกคาและสนับสนุนงานขาย 

นายวาสิต  ล่ำซำ  รองกรรมการผูจัดการ สายงานยุทธศาสตรองคกรและพัฒนาธุรกิจ  

นายธโนดม  โลกาพัฒนา รองกรรมการผูจัดการ ที่ปรึกษาและผูชำนาญการทางเทคนิค 

นายวิชัย  ชัยกิตติ1  รองกรรมการผูจัดการ สายงานสินไหมประกันภัยทั่วไป  

นางปยรัตน  ฐิตวัฒน รองกรรมการผูจัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

นายอภิธร  อมาตยกุล รองกรรมการผูจัดการ สายงานสงเสริมงานขาย 

นายศักดา  พิชรานันท* ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

นายสุเทพ  สุวิพร*  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ที่ปรึกษาและผูชำนาญการทางเทคนิค 

1 ลาออกจากการเปนพนักงาน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555  
หมายเหตุ* ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 59 ใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดำรงตำแหนงบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จัดทำและ 
 เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลักทรัพยในบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 ดังกลาว โดยนับตำแหนงตั้งแตกรรมการผูจัดการ ลงไปอีก 4 ทาน และทานที่ 4 อยูตำแหนงใด ใหรายงานในตำแหนงนั้นท้ังหมด บริษัทฯ จึงนับถึงตำแหนง 
 รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ซึ่งบุคคลดังกลาวขางตนดำรงตำแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ จึงไมนิยามเปนผูบริหารตามมาตรา 59 และไมรวม 

 ผลตอบแทนของบุคคลดังกลาวเขาในสวนของผลตอบแทนผูบริหารดวย   

เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ไดมีมติแตงตั้ง นางชะตาบุญ  คูเปยมสิน รองกรรมการผูจัดการ สายงานเลขาธิการองคกร เปนเลขานุการบริษัทฯ       

1. บทบาทและหน�าที่ของเลขานุการบริษัทฯ 
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

 (1) ทะเบียนกรรมการ 

 (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 (3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด 

2. การสรรหากรรมการและผู�บริหาร  
วิธีการคัดเลือกกรรมการและผูบริหาร 

การแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะใหคำเสนอแนะแก

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อลงคะแนนเลือกต้ังใหมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ โดยขอบังคับของ 

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผานที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1. เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียง 

 ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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List of the Executive Officers  
Mr. Tanakorn  Buranaphan Senior Executive Vice President,  Advisor and Technical Specialist 

Mrs. Jittakarn  Chandraviroj  Senior Executive Vice President,  Advisor and Technical Specialist 

Mrs. Puntrika  Baingern Senior Executive Vice President,  Accounting & Finance Group  

Ms. Chupun  Gowanit  Senior Executive Vice President,  Sales and Distribution Group 

Mrs. Chatabune  Kupiumsin Executive Vice President,  Corporate Secretariat Group 

Mr. Richard  Ferre Executive Vice President, Motor Group  

Mr. Niphon  Niramansakul  Executive Vice President, Non-Motor Underwriting Group  

Ms. Tippawan  Pakpises  Executive Vice President, Sales Administration Support Group 

Mr. Wasit  Lamsam  Executive Vice President,  Corporate Strategy & Business Development Group 

Mr. Thanodom  Lokaphadhana Executive Vice President,  Advisor and Technical Speaialist 

Mr. Vichai  Chaikitti1 Executive Vice President,  Non-Motor Claims Group  

Mrs. Piyarat  Dhitavat Executive Vice President,  HR Group 

Mr. Apithorn  Amatyakul  Executive Vice President,  Sales Support Group 

Mr. Sakda  Picharanun* First Senior Vice President,  IT Group 

Mr. Suthep  Suviporn* First Senior Vice President,  Advisor and Technical Specialist 

1 Resigned from the Company on April 1, 2012 

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 Senior 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.  

1. Scope of Authorities and Responsibilities of the Company’s Secretary 
1. To prepare and maintain the following documents: 

 (1) Directors’ register,  

 (2) Notices of the Board of Directors’ summoning, Minutes of the Board of Directors’ meeting, and the Company’s annual reports, 

 (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 Officer 

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; 
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3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง 

 ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังใน 

 ครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

สำหรับตำแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะทำหนาที่พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคล

ที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

การกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนินกิจการภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชนของบริษัทฯ ผูถือหุน ผูมี 

สวนไดเสีย และสังคมสวนรวม 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดใหมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  

5/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ไดมีมติใหความเห็นชอบใหใชเปนหลักในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือและ

ปฏิบัติรวมกัน ซึ่งแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู�ถือหุ�น 
บริษัทฯ ใหความสำคัญและเคารพตอสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน โดยใหมีการปฏิบัติตอผูหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และเปนไปตามกฎหมาย

กำหนด ดังนี้ 

• ในป 2554 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ หองเจริญกรุง หอประชุม 

เมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

• บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมขอมูลและเอกสารการประชุม ไวในเว็บไซตของบริษัทฯ www.muangthaiinsurance.com  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน และกอนท่ีจะไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทัฯ  

เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา 

• บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระบุวัน เวลา สถานท่ี ขั้นตอน และวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจนขอมูลประกอบการพิจารณา

อยางครบถวนเพียงพอ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ ใหผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม 

• บริษัทฯ ไดชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนตางๆ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ใหผูถือหุนทราบกอนการประชุม  

• ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม โดยผูถือหุนทุกรายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ 

ซักถาม โดยประธานในท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม  

• บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถ

เขารวมประชุมดวยตนเอง โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบ

ฉันทะจากเว็บไซตของบริษัทฯ 

• ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังประธานและกรรมการชุดยอยทุกคณะ เลขานุการบริษัทฯ ตลอดจน 

ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ รวมถึงผูสอบบัญชีไดเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อตอบขอซักถาม และรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน 

• บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถอืหุนประจำป โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรรายละเอียดวิธีการ

สงคำถามลวงหนาไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 

• บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอวาระสำคัญ เพื่อเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน รวมถึงการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตรงตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและดำเนินการตามข้ันตอนตอไป บนเว็บไซตของบริษัท 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 

รายงานประจำป� 2554 



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. 

Corporate Governance 
The Company continuously values the operations per the Good Corporate Governance by considering the rights and the benefits of 
the Company, the shareholders, the stakeholders 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 treating every shareholder equally and in compliance to 
the stipulations by law as follows: 
• In 2011, the Company held the Annual General Meeting of the Shareholders No. 3/2011 on April 28, 2011 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 supplementary information and the materials of the meeting in 
the Company’s website www.muangthaiinsurance.com on March 28, 2011, which is not less than 30 days prior to the meeting 
and before receiving the information in the format of documents from the Company to provide the opportunity to the shareholders 
to be able to study the supplementary information related to the meeting in advance. 

• The Company submitted the notice of summoning by specifying date, time, venue, procedures and the agenda of the Meeting of 
the Shareholders, including the sufficient and complete supplementary information along with the opinion of the Beard 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 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 Chairman, the Presidents, the Directors, including all the Chairmen of various committees and the 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. 

• The Company provided the opportunity to the shareholders to be able to submit the questions prior to the Annual General Meeting ofthe 
Shareholders and the details of the questions submission methods are provided in the Company’s website on December 17, 2011. 

• The Company provided the opportunity to the shareholders with the rights to propose the important agenda to propose to the 
Annual General Meeting of the Shareholders and to propose the names of persons that had appropriate qualifications as the 
Company’s required conditions to propose to the Nomination and Remuneration Committee in the Company’s website on 
December 17, 2011 to proceed as procedures. 
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หมวดที่ 2: การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน 
บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน โดยไดดำเนินการตางๆ ดังนี้ 

• ใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขาประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระท่ีอยูในระหวางการพิจารณา ซึ่งยังไม

ไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระท่ีไดเขาประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่น 

• มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระกอนเริ่มการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ 

การประชุม ยกเวนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ

หลังการลงคะแนนเสียงในวาระน้ันแลว 

• ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม 

• บริษทัฯ มีมาตรการท่ีเปนลายลักษณอักษรในการปองกันการนำขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนในทางมิชอบ กอนท่ีขอมูลนั้นจะ 

ถูกเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น 

หมวดที่ 3: บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพราะตระหนักดีวาความสำเร็จและความม่ันคงของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสัมพันธที่ดีที

บริษัทฯ มีตอกลุมบุคคลเหลานี้ ซึ่งไดแก 

ผูถือหุน บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุน โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มี

การเจริญเติบโตอยางมั่นคง และมีความสามารถในการแขงขัน เพื่อท่ีจะสรางมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว ซึ่งเปนพันธกิจ 

ที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน 

พนักงาน บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางยิ่งตอบริษัทฯ และเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงมี 

นโยบายท่ีใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรมแกพนักงาน ซึ่งครอบคลุมความตองการพื้นฐานทุกประการตามท่ีกฎหมาย

กำหนด ไดแก การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ การมีวันหยุดพักผอนตามอายุงาน การจัดต้ังและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

การตรวจสุขภาพประจำป อีกทั้งยังใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในสถาท่ีทำงานใหมีสภาพที่ดีเพื่อใหพนักงาน 

มีความสุขในการทำงาน นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมและใหโอกาสพนักงานไดมีการเพิ่มพูนความรูอยางสม่ำเสมอ โดยมุงเนนใน

เรื่องการพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องทั้งในดานการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะในงาน ตลอดจนการมี

ทัศนคติที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดงบประมาณสำหรับการอบรมพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกองคกรเปนประจำทุกป รวมถึงการให

ทุนการศึกษาในโครงการตางๆ เชน โครงการใหความรูดานประกันภัย โครงการใหความรูดานภาษาอังกฤษ รวมถึงการใหทุนการ

ศึกษาดูงานในตางประเทศ อีกทั้งบริษทัฯ ยังไดใหความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝงจิตสำนึก และจริยธรรมท่ีดีในการทำงานและ

การดำเนินชีวิต เพื่อที่จะใหเปนพนักงานที่ดีมีความรูความสามารถในการทำงาน และเปนพลเมืองท่ีดีในสังคม 

ลูกคา บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามสัญญากับลูกคาดวยความซ่ือสัตยสุจริต และสรางผลิตภัณฑที่มีคุณคา และใหบริการที่เปนเลิศ  

ตลอดจนดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความตองการของผูบริโภคเปนศูนยกลาง เพื่อสรางความพึงพอใจสงูสุดใหกับลูกคา 

คูแขง บริษัทฯ ยึดมั่นตามกรอบกติกาการแขงขันที่อุตสาหกรรมหรือหนวยงานกำกับไดกำหนดไว โดยมุงเนนการแขงขันที่เปนธรรมและ

สอดคลองกับขอกำหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองการใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เจาหน้ี  บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงท่ีกำหนดไวในสัญญาอยางเครงครัด 

คูคา บริษัทฯ เลือกใชบริการจากคูคา โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคาและการใหบริการเปนสำคัญ บริษทัฯ 

ดำเนินธุรกิจกับคูคาดวยความเปนธรรม และปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาและสัญญาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

สังคม บริษัทฯ มุงดำเนินงานดานกิจกรรมเพ่ือสังคมอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอสังคม 

โดยรวม ทั้งไดจัดทำโครงการตางๆ ที่ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม รายละเอียดของกิจกรรม

สามารถดูไดจากหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” 
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Section 2: Equal Treatment to the Shareholders 
The Company values and supervises the treatment for every shareholder equally and fairly, by proceeding 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. 

• There were no additional agendas added to the 2011 Annual General Meeting of the Shareholders, other than the agendas 

presented in the notice of summoning. 

• The Company had the written measures to prevent the misuse of internal 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 considering the good performance with stable growth and competitive advantage in order to 

createthe 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 continuing 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 and 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. 

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 considering the quality and efficiency of  

their products and service as the main. The Company operates with the business partners fairly andstrictly 

complies with the trade conditions and the contract agreed upon. 

Society  The Company continuously and earnestly carries on the Corporate Social Responsibility activities 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 to the useful social activities. The details of the 

activities can be seen in the topic “CSR: Corporate Social Responsibility.” 
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เพื่อใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และเปนการสงเสริมการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุง

การใหบริการที่ดีแกลูกคา บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบและดูแลรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และการใหบริการตางๆ ซึ่ง

หนวยงานนี้จะทำหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีถูกรองเรียนภายในบริษัทฯ ทั้งหมด โดยทำหนาที่แจงและรายงานใหผูบริหาร

รับทราบเพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขโดยเร็วตอไป ซึ่งสามารถย่ืนคำรองไดที่ศูนยรับขอรองเรียน โทรศัพท (662) 290-3333 ตอ 3298, 3299 

และที่ e-Mail Address: complaint@muangthaiinsurance.com 

หมวดที่ 4: การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 
บริษัทฯ มีนโยบายและถือแนวทางปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมั่นใจในความโปรงใส ดังนี้ 

• เปดเผยขอมูลและสารสนเทศท่ีสำคัญใหมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลในการดำเนินงาน 

ของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับขอมูลและสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนและนักลงทุนตลอดจน 

ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ไดงายและท่ัวถึง โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางระบบ 

สื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) หนังสือพิมพ และ

เว็บไซตของบริษัทฯ 

• จัดใหมีการเผยแพรรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจำป 

• มีการเปดเผยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนคร้ังที่กรรมการ

แตละทานเขารวมประชุม 

• สำหรับดานนักลงทุนสัมพันธ ทีมหลักทรัพยและผูถือหุน ภายใตสำนักเลขานุการบริษัทฯ เปนหนวยงานท่ีสามารถใหขอมูลและประสานงาน

กับนักลงทุน ผูถอืหุน รวมถึงนักวิเคราะห โดยสามารถติดตอขอทราบขอมูลไดที่ โทรศัพท (662) 290-3221, 290-3224 และ ที่ e-Mail 

Address: cso@muangthaiinsurance.com 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของกรรมการ 
• โครงสรางคณะกรรมการ 

 - คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยจำนวนกรรมการท้ังสิ้น 15 ทาน และมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ทาน คิดเปน 1 ใน 3 ของคณะ 

  กรรมการท้ังคณะ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ มีความหลากหลายในดานทักษะ ความรู ความเช่ียวชาญ ประสบการณ มีวิสัยทัศน  

  และความสามารถท่ีจะชวยสนับสนุนและกำกับดูแลกิจการของบริษทัฯ ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชน 

  สูงสุดแกบริษัทฯ 

 - ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบายและ 

  การบริหารงานประจำ ประวัติของกรรมการแตละทานอยูในหัวขอ “การจัดการ” 

 - วาระการดำรงตำแหนง ตามขอบังคับบริษัทฯ ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท่ีมีอยูทั้งหมด ถา 

  จำนวนกรรมการแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพนจากตำแหนง อาจ 

  ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงไดอีก 

 - จัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหนาที่ใหคำแนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ และปฏิบัติหนาที่ 

  ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และรักษาเอกสารขอมูลที่สำคัญ 

รายชื่อและบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดูไดจากหัวขอ “การจัดการ” 

• คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยจำนวน 5 คณะ เพื่อชวยดูแลและรับผิดชอบเฉพาะเร่ือง โดยไดเปดเผยขอมูลไวใน  

หัวขอ “การจัดการ” 
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In order to create the good cooperation between the Company and every group of stakeholder, to support the effective operations, 

and to improve the good service for customers, the Company has set up the section to be responsible for and handle the complaints 

regarding the products and services. This section will coordinate with all the related sections who are the owner of the complaints by 

inform and report to the executives for urgent improvement. The complaints can be filed at the Complaints Center, Tel. (662) 290-3333 

ext. 3298, 3299 and at e-Mail Address: complaint@muangthaiinsurance.com. 

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. 

• 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 numbers of meeting and the 

numbers of attendance by each Director in the preceding year. 

• 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 Address: 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 experts 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 numbers of directors retired by rotation. If the  

  numbers of directors cannot be divided into three parts exactly, to have the nearest numbers 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.” 

• 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.” 
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• การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอป ตามตารางเวลาท่ีกำหนดไวลวงหนา โดยจะแจงใหกรรมการทุกทานทราบใน

การประชุมคร้ังสุดทายของป โดยในป 2554 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 5 ครั้ง การประชุมทุกครั้งมีการกำหนด

วาระการประชุมที่ชัดเจนและมีวาระการรายงานผลการดำเนินงานเปนประจำ และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม

และเอกสารประกอบการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน สำหรับการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยได

มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และไดจัดเก็บรายงานการประชุมพรอมใหตรวจสอบได จำนวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย สามารถดูไดจากหัวขอ “การจัดการ” 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ 

ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชแบบประเมินที่ปรับปรุงใหม

ของศูนยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินฯ แบงออกเปน 6 หมวด คือ 

 1. ความสัมพันธกับฝายจดัการ 

 2. การประชุมคณะกรรมการ 

 3. การทำหนาที่ของกรรมการ 

 4. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

 6. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โดยความหมายของการใหคะแนน มีดังนี้ 

 0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นเลย 

 1 = ไมเห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอย 

 2 = เห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

 3 = เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นดี 

 4 = เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ผลการประเมินโดยรวมจากการตอบแบบประเมินฯ ของคณะกรรมการ 14 ทาน จาก 15 ทาน พบวาคณะกรรมการมีความเห็นอยูในระดับท่ี

เห็นดวยอยางมากหรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นอยางดีเยี่ยม โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินรวมที่ 3.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน 

• คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

- คาตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัต ิ

 ที่ตองการ แตในขณะเดียวกันก็ตองคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะ 

 ใหคำเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดอัตราคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ปจจุบันบริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการแยกเปนคาตอบแทนประจำประธานกรรมการ ทานละ 40,000 บาท รองประธาน 

 กรรมการและกรรมการผูจัดการทานละ 30,000 บาท กรรมการทานละ 20,000 บาท โดยจะจายเปนประจำทุกเดือน สวนคาบำเหน็จ 

 กรรมการน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาและเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

 สำหรับกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนดวยนั้น จะไดรับคา 

 ตอบแทนเพ่ิมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยจายเปนคาเบี้ยประชุมตอครั้งที่มีการประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท และ 

 กรรมการทานละ 15,000 บาท 

- คาตอบแทนผูบริหาร 

 บริษัทฯ ไดกำหนดอัตราคาตอบแทนผูบริหารโดยพิจารณาใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะมีการสำรวจอัตรา 

 คาตอบแทนผูบริหารเปนระยะ เพื่อปรับปรุงใหทันกับตลาดและเพียงพอท่ีจะรักษาและจูงใจผูบริหารที่มีคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการ 

 สรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะใหคำเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดอัตราคาตอบแทน และผลประโยชน 

 ตอบแทนของผูบริหารระดับสูง รายละเอียดของจำนวนเงินคาตอบแทนในป 2554 สามารถดูไดจากหัวขอ “การจัดการ” 

รายงานประจำป� 2554 



• 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’ meetings in 2011. 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 

numbers of the Board of Directors Meeting and committee meetings has been disclosed under the heading “Management 

Structure.” 

• Self Assessment of the Board 

In 2011, 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 

The overall result of the assessment replied by 14 out of the 15 directors 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 3.42 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 as well. 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 divided into the meeting fee of Baht  

 40,000.- for the Chairman, Baht 30,000.- for each of the Vice Chairman and the President, Baht 20,000.- 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 paying as the  

 meeting fee of Baht 30,000.- for each Chairman and Baht 15,000.- for each member per meeting. 

 

96

97Shareholding Structure and Management 

 Annual Report 2011  



• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดขอมูลทางการเงิน

อยางเพียงพอ มีความโปรงใสถูกตอง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน

การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ทั้งนี้  

คณะกรรมการไดจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1) ดวย 

• จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ไดมีมติอนุมัติใหเผยแพร “ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ” โดย 

จัดพิมพเปนคูมือมอบใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งไดเผยแพรไวใน Intranet และทาง Website ของบริษัทฯ เพื่อ 

มุงหวังใหคณะกรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ และดำเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย โปรงใส เพื่อเสริมสราง 

ความเช่ือมั่น ความไววางใจ ใหเกิดขึ้นกับองคกร และ “ผูมีสวนไดเสีย” ที่ประกอบดวย ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง เจาหนี้ คูคา และสังคม 

• การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมในการควบคุมที่ดี  

ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดำเนินไปไดตามที่บริษัทฯ มุงหวัง มีการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีการควบคุมการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนไปอยางเหมาะสม มี

การแบงแยกหนาที่อนุมัติ บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด มีขอมูลที่มี

คุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอยาง

สม่ำเสมอวามีการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว โดยระบบควบคุมภายในยังดำเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดทำหนาที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครอบคลุม

กิจกรรมตางๆ ตามโครงสรางของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

1. สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผูสอบบัญชี 

2. สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบการทุจริต ฉอฉล 

3. สอบทานการปฏิบัติตามขอกำหนด กฎระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบรวมประชุมดวย ไดสรุปการ

ดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวมีความเห็นเปนเอกฉันทวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

• การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอบริหารความเส่ียงในการดำเนินธรุกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเปนผูกำหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และใหฝายบริหารความเส่ียงองคกรทำหนาที่ในการนำนโยบายท่ี

กำหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเส่ียงไดถูกกำหนดเปนลายลักษณอักษรและนำสงหนวยงานกำกับดูแลเปนประจำทุกปตามประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำใน

การบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 

รายงานประจำป� 2554 



- 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 2011 can be seen 

 under the heading “Management Structure.” 

• Board of Directors’ Responsibilities 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) as well. 

• 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 Business 

Conducts,” by published as the handbook and gave to every Director, Executive and Employee, including published 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” consisting 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 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. 5/2011 on November 23, 2011, 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. 
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• การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

- บริษัทฯ สงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ไดรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูจากสถาบันภายนอก และจาก 

 การจัดอบรมภายในบริษัทฯ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี 

 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันตอสถานการณในปจจุบัน 

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดสงเอกสารคูมือกรรมการและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ 

 กรรมการใหม รวมถึงขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และขอมูลธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ 

• การกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน 

- กำหนดใหมีมาตรการควบคุมดูแลการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรเพื่อมิใหผูบริหารและพนักงาน นำขอมูลภายในไปใชเพื่อ 

 ประโยชนของตนเอง หรือผูอื่นไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม โดยอาศัยตำแหนงหนาที่การงาน กอนท่ีขอมูลนั้นจะถกูเปดเผย 

 ตอสาธารณชน 

- กำหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Inside  Trading) ของบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงกรรมการบริษัทฯ  

 ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูล (รวมท้ังคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหาม 

 ทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป และภายใน  

 3 วัน หลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว 

- กำหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ในสวนของตนรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม 

 บรรลุนิติภาวะ ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน กลต. เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ 

 การจัดทำและเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย 

รายงานประจำป� 2554 



• 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. 2008 (B.E. 2551). 

• 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  

 prohibiting 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. 
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Explanatory Notes and Analysis on the Financial Position  
and Performance / คำอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 17,225.42 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2553 ประมาณ 5,579.09 ลานบาท ซึ่งเกิดจาก 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิจำนวน 5,424.64 ลานบาท สินทรัพยลงทุนและสินทรัพยอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 154.45 ลานบาท 

ผลการดำเนินงาน 

การรับประกันภัย 

รายการ 

อัคคีภัย ทะเลและขนส�ง เบ็ดเตล็ด รถยนต� รวม 

2554 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2554 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2554 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2554 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2554 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

เบี้ยประกันภัยรับ 922.81 1.07 117.49 8.36 2,442.09 24.04 2,263.17 16.99 5,745.56 16.67 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 806.13 6.48 50.31 (0.63) 1,037.99 21.71 2,254.46 16.80 4,148.89 15.54 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 790.45 5.59 47.15 (5.98) 1,146.77 55.55 2,012.40 5.48 3,996.77 16.06 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน 

การจัดการสินไหม 121.22 (9.32) 15.35 (41.73) 969.39 151.01 1,328.94 2.58 2,434.90 32.21 

กำไรจากการรับประกันภัยกอน 

คาใชจายดำเนินงาน 460.49 6.59 32.59 17.61 40.05 (84.81) 268.21 7.38 801.34 (17.66) 

 

รายการ 

อัคคีภัย ทะเลและขนส�ง เบ็ดเตล็ด รถยนต� รวม 

2553 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2553 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2553 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2553 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2553 
(ล�าน
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

เบี้ยประกันภัยรับ 913.02 (1.35) 108.42 9.11 1,968.81 21.09 1,934.56 1.84 4,924.81 8.23 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 757.06 4.08 50.63 5.80 852.83 27.77 1,930.24 1.70 3,590.75 7.48 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 748.59 5.08 50.15 (2.21) 737.23 26.42 1,907.84 4.19 3,443.80 8.36 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน 

การจัดการสินไหม 133.68 39.97 26.35 111.78 386.20 40.96 1,295.53 0.52 1,841.76 10.24 

กำไรจากการรับประกันภัยกอน 

คาใชจายดำเนินงาน 432.02 (4.68) 27.71 (33.31) 263.73 17.81 249.79 32.70 973.25 7.32 

  

 

รายงานประจำป� 2554 



Financial Position 
As at 31 December 2011, the Company had total assets of Baht 17,225.42 million, increased from 2010 by approximately Baht 

5,579.09 million, due to increase net reinsurance assets of Baht 5,424.64 million, investment assets and other assets of Baht 154.45 millio

Performance 

Underwriting 

Item 

Fire 
Marine & 
Transportation 

Miscellaneous Motor Total 

2011 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2011 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2011 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2011 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2011 
(THB 
Million) 

% 
Change 

Premium Written 922.81 1.07 117.49 8.36 2,442.09 24.04 2,263.17 16.99 5,745.56 16.67 

Net Premium Written 806.13 6.48 50.31 (0.63) 1,037.99 21.71 2,254.46 16.80 4,148.89 15.54 

Earned Premium Written 790.45 5.59 47.15 (5.98) 1,146.77 55.55 2,012.40 5.48 3,996.77 16.06 

Losses and Loss adjustment  

expenses 121.22 (9.32) 15.35 (41.73) 969.39 151.01 1,328.94 2.58 2,434.90 32.21 

Profit on Underwriting before  

operating expenses 460.49 6.59 32.59 17.61 40.05 (84.81) 268.21 7.38 801.34 (17.66) 

 

Item 

Fire 
Marine & 
Transportation 

Miscellaneous Motor Total 

2010 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2010 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2010 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2010 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2010 
(THB 
Million) 

% 
Change 

Premium Written 913.02 (1.35) 108.42 9.11 1,968.81 21.09 1,934.56 1.84 4,924.81 8.23 

Net Premium Written 757.06 4.08 50.63 5.80 852.83 27.77 1,930.24 1.70 3,590.75 7.48 

Earned Premium Written 748.59 5.08 50.15 (2.21) 737.23 26.42 1,907.84 4.19 3,443.80 8.36 

Losses and Loss adjustment  

expenses 133.68 39.97 26.35 111.78 386.20 40.96 1,295.53 0.52 1,841.76 10.24 

Profit on Underwriting before  

operating expenses 432.02 (4.68) 27.71 (33.31) 263.73 17.81 249.79 32.70 973.25 7.32 
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รายการ 

อัคคีภัย ทะเลและขนส�ง เบ็ดเตล็ด รถยนต� รวม 

2552 
(ล�าน 
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2552 
(ล�าน 
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2552 
(ล�าน 
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2552 
(ล�าน 
บาท) 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

2552 
(ล�าน 
บาท) 

เปล่ียน 
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 (7.99) 667.48 36.16 1,898.06 1.52 3,340.75 7.79 

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

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน 

การจัดการสินไหม 95.50 35.47 12.44 (14.44) 273.98 16.46 1,288.78 18.09 1,670.70 18.35 

กำไรจากการรับประกันภัยกอน 

คาใชจายดำเนินงาน 453.22 13.50 41.55 (2.77) 223.86 9.03 188.23 (56.44) 906.86 (15.99) 

 
หมายเหตุ งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
 

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในป 2554 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำนวน 5,745.56 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 820.75 ลานบาท  

หรือเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 16.67 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 4,148.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 15.54 โดยมีสัดสวนการรับประกัน

ความเส่ียงภัยไวเองรอยละ 72.21 ใกลเคียงกับปที่ผานซึ่งมีอัตราการรับประกันความเสี่ยงภัยไวเองรอยละ 72.91  

 

ในป 2554 บริษัทฯ มีคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมสูงถึง 2,434.90 ลานบาทอันเนื่องมาจากผลกระทบของเหตุการณ 

มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในระหวางไตรมาสท่ีสี่ของป เปนผลใหคาสินไหมทดแทนประจำปสูงขึ้นกวาปกอนจำนวน 593.14 ลานบาทหรือคิดเปน 

รอยละ 16.06 กำไรจากการรับประกันภัยกอนคาใชจายในการดำเนินงานลดลงเหลือเพียง 801.34 ลานบาท เมื่อหักคาใชจายดำเนินงานตามท่ี

แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ ปรากฏผลขาดทุนจากการรับประกันจำนวน 30.51 ลานบาท  

 
การรับประกันภัยแต�ละประเภทในป� 2554 
การรับประกันอัคคีภัย ป 2554 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรบั 922.81 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน และมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 

806.13 ลานบาท มีคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมลดลงคิดเปนรอยละ 9.32 ทั้งนี้เนื่องจากไมมีเหตุการณความเสียหายจาก

สินไหมทดแทนรายใหญๆ เกิดขึ้น โดยรวมการรับประกันอัคคีภัยมีกำไรจากการรับประกันภัยกอนคาใชจายดำเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 6.59 

 

การรับประกันภัยทางทะเลและขนสงมีเบี้ยประกันภัยรับ 117.49 ลานบาท เติบโตสม่ำเสมอในสัดสวนใกลเคียงกันทุกปโดยเพ่ิมขึ้นจากป 2553 

รอยละ 8.36 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมลดลงรอยละ 41.73 เนื่องจากไมมีเหตุการณขาดทุนจากกรณีสินไหมรายใหญ

เกิดขึ้น กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 17.61 

 

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 2,442.09 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องทุกปในอัตราสูงกวารอยละ 20 ใน

แตละป เบี้ยประกันภัยรับสุทธิมีจำนวน 1,037.99 ลานบาท อยางไรก็ตามคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมเพ่ิมขึ้นมากถึง 

รอยละ 151.01 จากป 2553 เนื่องจากการบันทึกขาดทุนสำหรับคาสินไหมทดแทนเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น รายละเอียดตามท่ีเปดเผยไวเพิ่มเติม

ในหมายเหตุประกอบขอ 1.2 ของงบการเงินประจำป ดวยเหตุดังกลาวกำไรจากการรับประกันภัยกอนคาใชจายดำเนินงานสำหรับการรับประกัน

ภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีจำนวน 40.05 ลานบาทลดลงจากปกอนถึงรอยละ 84.81 

 

รายงานประจำป� 2554 
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Item 

Fire 
Marine & 
Transportation 

Miscellaneous Motor Total 

2009 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2009 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2009 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2009 
(THB 
Million) 

% 
Change 

2009 
(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 (7.99) 667.48 36.16 1,898.06 1.52 3,340.75 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 and Loss adjustment  

expenses 95.50 35.47 12.44 (14.44) 273.98 16.46 1,288.78 18.09 1,670.70 18.35 

Profit on Underwriting before  

operating expenses 453.22 13.50 41.55 (2.77) 223.86 9.03 188.23 (56.44) 906.86 (15.99) 

  
Remark The financial statements have been reclassified to comply with new requirements identified by the Office of Insurance Commission 

 

2011 operating performance, the Company had the premium written for all premium classes of Baht 5,745.56 million, increased by 

Baht 820.75 million or 16.67%.  Total net premium written was Baht 4,148.89 million, increased by 15.54% from 2010, with retention 

ratio of 72.21% close to previons year which had retention ratio of 72.91%.  

 

In 2011, the Company had claims and loss adjustment expenses as high as Baht 2,434.90 million due to the impact of severe floods 

incurred in the fourth quarter, resulting in higher loss than the year before of Baht 593.14 million or 16.06%.  Underwriting profit before 

operating expenses had reduced to only Baht 801.34 million and after deduction of operating expenses as presented in the Statement 

of Comprehensive Income, the loss from underwriting was Baht 30.51 million.  

 
Underwriting by Class in 2011 
The Company had the premium written for Fire Insurance in the year 2011 for Baht 922.81 million with slight growth from pervious 

year and the net premium written of Baht 806.13 million.  Claims and loss adjustment expenses was 9.32% as no major claims 

incuvred.  Overall, underwriting profit before operating expenses increased for 6.59%. 

 

Marine & Transportation Insurance had the premium written of Baht 117.49 million with constant growth at similar proportion every 

year by increasing 8.36% from 2010.  Claims and loss adjustment expenses reduced 41.73%, as no major claims incurred.  

Underwriting profit before operating expenses increased from 2010 for 17.61%. 

 

Miscellaneous Accident Insurance had the premium written of Baht 2,442.09 million with consistent growth greater than 20%  

each year.  Net premium written was Baht 1,037.99 million.  However, claims and loss adjustment expenses substantially increased 

to 151.01% from the year 2010 due to loss booking for flood claim as disclosed additionally in the note no. 1.2 of the annual financial 

statements.  Underwriting profit before operating expenses of the Miscellaneous Accident Insurance was Baht 40.05 million reduced 

from previous year at 84.81%. 

 

 



การประกันภัยรถยนต มีเบี้ยประกันภัยรับ 2,263.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2553 คิดเปนรอยละ 16.99 คาสินไหมทดแทนและ 

คาใชจายในการจัดการสินไหมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่นอยกวาการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรับคือรอยละ 2.58 กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจำนวน 

268.21 ลานบาทหรือรอยละ 7.38 

เบ็ดเตล็ด ทะเลและขนส�ง รถยนต� 

เบี้ยประกันภัยรับ 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย 

ในการจัดการสินไหม 

กำไรจากการรับประกันภัย 

กอนคาใชจายดำเนินงาน 
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อัคคีภัย  

การลงทุน 
บริษัทฯ มีรายไดจากการลงทุนสุทธิจำนวน 333.52 ลานบาทโดยรายไดสวนใหญมาจากดอกเบ้ียและเงินปนผลรับ ในขณะท่ีกำไรจากการลงทุน 

ซื้อขายหลักทรัพยนอยกวาปที่ผานมาเน่ืองภาวะตลาดหุนไทยท่ีปรับตัวลดลงประมาณ 0.72% เทียบกับป 2553 บริษัทฯ มีกำไรจากการขาย 

หลักทรัพยเพียง 96.58 ลานบาทและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 5.83 

สินทรัพย�ลงทุน 

2554 
จำนวนเงิน  
(ล�านบาท) 

สัดส�วน (%) 2553 
จำนวนเงิน  
(ล�านบาท) 

สัดส�วน (%) 

เงินลงทุนเผื่อขาย 2,511.47 41.82 เงินลงทุนเผื่อขาย 2,493.83 42.24 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 3,417.03 56.90 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 3,316.44 56.17 

เงินลงทุนทั่วไป 46.77 0.78 เงินลงทุนทั่วไป 58.72 0.99 

เงินใหกูยืมสุทธิ 29.70 0.49 เงินใหกูยืมสุทธิ 34.90 0.59 

รวมสินทรัพยลงทุน 6,004.97 100.00 รวมสินทรัพยลงทุน 5,903.89 100.00 

  

2554 
จำนวนเงิน  
(ล�านบาท) 

สัดส�วน 
(%) 

2553 
จำนวนเงิน  
(ล�านบาท) 

สัดส�วน 
(%) 

พันธบัตร 1,683.96 28.04 พันธบัตร 1,777.54 30.11 

หุนกู 1,102.95 18.37 หุนกู 835.80 14.16 

หุนทุน 808.74 13.47 หุนทุน 834.60 14.14 

หนวยลงทุน 704.85 11.74 หนวยลงทุน 996.68 16.88 

หลักทรัพยอื่น 1,628.00 27.11 หลักทรัพยอื่น 1,365.65 23.13 

เงินลงทุนทั่วไป 46.77 0.78 เงินลงทุนทั่วไป 58.72 0.99 

เงินใหกูยืมสุทธิ 29.70 0.49 เงินใหกูยืมสุทธิ 34.90 0.59 

รวมสินทรัพยลงทุน 6,004.97 100.00 รวมสินทรัพยลงทุน 5,903.89 100.00 

ล�านบาท 
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Motor insurance had premium written of Baht 2,263.17 million, with substantial increase from the year 2010 for 16.99%.  Claims and 

loss adjustment expenses increased at 2.58% which is the lower rate than the growth of the premium written.  Underwriting profit had 

increased of Baht 268.21 million which was less than the year 2009 for 7.38%. 

Miscellaneous Marine & 
Transportation 

Motor 
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Fire  

Premium Written 

Net Premium Written 

Earned Premium Written 

Losses and Loss  

adjustment expenses 

Profit on Underwriting before 

operating expenses 

Investment 
The Company had net investment income of Baht 333.52 million with majority from interest and dividend received.  Gains on sales of 

investments reduced as Thai stock market depreciation approximately 0.72% comparison to the year 2010.  The Company had gains 

on sales of investments only Baht 96.58 million with investment yield of 5.83%. 

Investment Asset 

2011 
Amount 
(Million Baht) 

Proportion  
(%) 

2010 
Amount 
(Million Baht) 

Proportion  
(%) 

Available-for-sale investments 2,511.47 41.82 Available-for-sale investments 2,493.83 42.24 

Held-to-maturity investments 3,417.03 56.90 Held-to-maturity investments 3,316.44 56.17 

Other investments 46.77 0.78 Other investments 58.72 0.99 

Net loans 29.70 0.49 Net loans 34.90 0.59 

Total Investment Assets 6,004.97 100.00 Total Investment Assets 5,903.89 100.00 

 

2011 
Amount 
(MillionBaht) 

Proportion 
(%) 

2010 
Amount 
(Million Baht) 

Proportion 
(%) 

Bond 1,683.96 28.04 Bond 1,777.54 30.11 

Debenture 1,102.95 18.37 Debenture 835.80 14.16 

Capital stock 808.74 13.47 Capital stock 834.60 14.14 

Unit trust 704.85 11.74 Unit trust 996.68 16.88 

Other securities 1,628.00 27.11 Other securities 1,365.65 23.13 

Other investments 46.77 0.78 Other investments 58.72 0.99 

Net loans 29.70 0.49 Net loans 34.90 0.59 

Total Investment Assets 6,004.97 100.00 Total Investment Assets 5,903.89 100.00 

  

Million Baht 

ล�านบาท / Million Baht 



  

 

รายได�จากการลงทุนสุทธิ 

2554 
จำนวนเงิน  
(ล�านบาท) 

สัดส�วน 
(%) 

2553 
จำนวนเงิน  
(ล�านบาท) 

สัดส�วน 
(%) 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 236.94  71.04  รายไดจากการลงทุนสุทธิ 189.42  60.89  

กำไรจากเงินลงทุน 96.58  28.96  กำไรจากเงินลงทุน 121.68  39.11  

รวม 333.52  100.00  รวม 311.10  100.00  

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (รอยละ)  5.83 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (รอยละ)  6.29 

ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงาน 
บริษัทฯ มีคาใชจายในการดำเนินงานใกลเคียงกับป 2553 จำนวน 831.85 ลานบาท ประกอบไปดวย คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจาย 

การรับประกันภัยและการจัดการสินไหมทดแทนจำนวน 298.09 ลานบาท คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณที่ไมใชคาใชจายการรับ

ประกันภัยจำนวน 68.87 ลานบาท คาใชจายสงเสริมการขาย คาสาธารณูปโภคและคาใชจายอื่น ๆ อีกจำนวน 464.89 ลานบาท  

ภาษีเงินได�นิติบุคคล 
ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23 สำหรับป 2555 และเปน 

รอยละ 20 ในป 2556 และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิตบิุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติ 

คณะรัฐมนตรีดังกลาวสำหรับป 2555-2557 บริษัทฯ ไดสะทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคำนวณภาษีเงินไดรอ 

การตัดบัญชีโดยไดบันทึกเปนคาใชจายภาษีเงินไดจากการปรับลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจำนวน 141.40 ลานบาท อยางไรก็ตามใน 

ป 2553 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดปรับเพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกเปนเครดิตภาษีเงินไดจำนวน 68.85 ลานบาทเนื่องจากการปรับ 

อัตราภาษีเพิ่มจากรอยละ 25 เปนรอยละ 30 ดวยผลสิ้นสุดการลดหยอนอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย

การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 

สรุป  
จากผลการดำเนินงานที่กลาวมาแลวในขางตนทั้งหมดสามารถสรุปอัตราสวนทางการเงินที่นาสนใจไดจากตารางดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 2554 2553 2552 

อัตราสวนกำไรจากการรับประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (รอยละ) 19.31 27.10 27.15 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ) 2.09 4.63 4.41 

อัตราสวนผลตอบแทนในสวนของผูถือหุน (รอยละ) 1.42 9.86 7.20 

อัตราความเสียหาย (รอยละ) 60.92 53.48 52.57 

อัตราสวนคาใชจาย (รอยละ) 40.94 41.49 39.04 

อัตราสวนรวม (รอยละ) 99.96 94.97 93.51 

ป� 
กำไรจาก 
การรับประกันภัย1  
(%) 

อัตราส�วน 
ผลตอบแทนต�อ
สินทรัพย�2 (%) 

อัตราส�วนผล
ตอบแทนส�วนของ
ผู�ถือหุ�น3 (%) 

อัตรา 
ความเสียหาย4 
(%) 

อัตรา 
ส�วนค�าใช�จ�าย5 
(%) 

อัตราส�วนรวม6  
(%) 

2554 19.31 2.09 1.42 60.92 39.04 99.96 

2553 27.10 4.63 9.86 53.48 41.49 94.97 

2552 27.15 4.41 7.20 52.57 40.94 93.51 

 
งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
1 กำไรจากการรับประกันภัย ตอ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
2 กำไรกอนภาษีเงินได ตอ สินทรัพยรวมเฉลี่ย 
3 กำไรสุทธิ ตอ สวนของเจาของเฉลี่ย 
4 คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวางป บวก คาใชจายในการจัดการสินไหม ตอ เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 
5 คาจางและคาบำเหน็จสุทธิ บวก คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น บวก คาใชจายในการดำเนินงาน ตอ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
6 อัตราความเสียหายบวกอัตราสวนคาใชจาย 
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Net Investment Income 

2011 
Amount 
(Million Baht) 

Proportion 
(%) 

2010 
Amount 
(Million Baht) 

Proportion 
(%) 

Net investment income 236.94  71.04  Net investment income 189.42  60.89  

Gains on investment 96.58  28.96  Gains on investment 121.68  39.11  

Total 333.52  100.00  Total 311.10  100.00  

Rate of Return on Investment (%)  5.83 Rate of Return on Investment (%)  6.29 

Operating Expenses 
The Company had operating expense similar to the year 2010 at Baht 831.85 million, consisting of personal expenses that are not 

expense for underwriting and claims of Baht 298.09 million, the expenses related to premises and equipment that were not the 

underwriting expense of Baht 68.87 million, promotional, utilities and other expenses of Baht 464.89 million.  

Corporate Income Tax 
In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30% to 23% for the year 2012, and 

then to 20% for the year 2013.  In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December 2011, the decrease in 

tax rate for 2012-2014 were enacted through a royal decree.  The Company reflected changes in tax rates in its deferred tax 

calculation as income tax expense of Baht 141.40 million from the reduction of deferred tax assets.  However, in the year 2010, the 

deferred tax assets had increased and the Company accounted for income tax credit of Baht 68.85 million as a result of tax rate 

increase from 25% to 30% according to the Royal Decree (No. 475) B.E. 2551 dated 6 August 2008, issued under the Revenue 

Code, regarding the ending of income tax reduction. 

Summary  
As performance mentioned above, it can summarize key financial ratios in the following table: 

 2011 2010 2009 

Profit from underwriting to premium Ratio (%) 19.31 27.10 27.15 
Return on Asset Ratio (%) 2.09 4.63 4.41 
Return on Equity Ratio (%) 1.42 9.86 7.20 
Loss Ratio (%) 60.92 53.48 52.57 
Expense Ratio (%) 40.94 41.49 39.04 
Combined Ratio (%) 99.96 94.97 93.51 

Year 
Underwriting 
Profit Margin1 
(%) 

ROA2  
(%) 

ROE3 

 (%) 
Loss Ratio4 

 (%) 
Expense Ratio5 

 (%) 
Combined Ratio6 

 (%) 

2011 19.31 2.09 1.42 60.92 39.04 99.96 

2010 27.10 4.63 9.86 53.48 41.49 94.97 

2009 27.15 4.41 7.20 52.57 40.94 93.51 

 
The financial statements have been reclassified to comply with new requirements identified by the Office of Insurance Commission 
1 Profit from underwriting divided by Net Premium Written 
2 Profit before tax divided by Average Total Assets 
3 Net Profit divided by Average Equity 
4 Losses incurred during the year plus Claims expenses divided by Earned Premium Written 
5 Commission and brokerage plus other underwriting expenses plus operating expenses divided by Net Premium Written 
6 Loss Ratio plus Expense Ratio 
 



Revenue Structure and per Share Data /  
โครงสร�างรายได�และข�อมูลต�อหุ�น

     (หนวย: บาท) 

 2554 2553 2552 

 จำนวนเงิน ร�อยละ จำนวนเงิน ร�อยละ จำนวนเงิน ร�อยละ 

เบี้ยประกันภัยที่ถือ 

เปนรายได       

อัคคีภัย 790,451,582 18.22% 748,589,296 19.89% 712,420,239 21.14% 

ภัยทางทะเล 47,149,439 1.09% 50,147,199 1.33% 51,279,757 1.52% 

ภัยรถยนต 2,012,402,126 46.38% 1,907,842,335 50.68% 1,831,098,135 54.33% 

ภัยเบ็ดเตล็ด 1,146,770,539 26.43% 737,225,499 19.59% 583,170,696 17.31% 

รวม 3,996,773,686 92.12% 3,443,804,329 91.49% 3,177,968,827 94.30% 

รายไดจาก 

การลงทุน 333,516,628 7.69% 311,095,067 8.26% 179,735,975 5.33% 

รายไดอื่น 8,413,151 0.19% 9,431,122 0.25% 12,526,834 0.37% 

รายไดรวม 4,338,703,465 100.00% 3,764,330,518 100.00% 3,370,231,636 100.00% 

 

ข�อมูลต�อหุ�น    

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 2552 

มูลคาหุนตามบัญชี 65.24 70.79 64.55 

กำไรสุทธิตอหุน 0.97 6.67 4.36 

เงินปนผลตอหุน 0.75 4.00 2.65 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 77.6% 60.0% 60.8% 

ราคาหุน ณ วันสิ้นป 64.00 73.50 54.00 

ราคาปด/กำไรสุทธิตอหุน (เทา) 66.23 11.02 12.39 
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     (Unit : Baht) 

 2011 2010 2009 

 Amount % Amount % Amount % 

Underwriting 

Income       

Fire 790,451,582 18.22% 748,589,296 19.89% 712,420,239 21.14% 

Marine 47,149,439 1.09% 50,147,199 1.33% 51,279,757 1.52% 

Motor 2,012,402,126 46.38% 1,907,842,335 50.68% 1,831,098,135 54.33% 

Miscellaneous 1,146,770,539 26.43% 737,225,499 19.59% 583,170,696 17.31% 

Total 3,996,773,686 92.12% 3,443,804,329 91.49% 3,177,968,827 94.30% 

Investment 

Income 333,516,628 7.69% 311,095,067 8.26% 179,735,975 5.33% 

Other Income 8,413,151 0.19% 9,431,122 0.25% 12,526,834 0.37% 

Total Income 4,338,703,465 100.00% 3,764,330,518 100.00% 3,370,231,636 100.00% 

 

Per Share Data 

  (Unit : Baht) 

 2011 2010 2009 

Book value 65.24 70.79 64.55 

Earning Per Share 0.97 6.67 4.36 

Dividend Per Share 0.75 4.00 2.65 

Payout Ratio (%) 77.6% 60.0% 60.8% 

Share Price at Year-End 64.00 73.50 54.00 

Price Per Earning Ratio (Time) 66.23 11.02 12.39 
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3-Year Operation Statistics /  
สถิติผลการดำเนินงานในรอบ 3 ป� 

  (หนวย: พันบาท) 

  2554 2553 2552 

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รวมทุกภัย 5,363,104 4,576,148 4,211,161 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รวมทุกภัย 5,745,562 4,924,811 4,550,081 
อัตราการเติบโต 17.20% 8.67% 5.06% 
สวนแบงการตลาด 3.84% 3.66% 3.83% 
อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง 72.21% 72.91% 73.42% 
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 60.92% 53.48% 52.57% 

เบี้ยประกันภัยรับตรง - อัคคีภัย 868,512 862,373 842,122 
เบี้ยประกันภัยรับรวม - อัคคีภัย 922,814 913,025 925,520 

อัตราการเติบโต 0.71% 2.40% 3.85% 

สวนแบงการตลาด 10.77% 11.00% 10.82% 
อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง 87.36% 82.92% 78.59% 
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 15.34% 17.86% 13.41% 

เบี้ยประกันภัยรบัตรง - ภัยทางทะเล 112,941 104,378 93,935 
เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยทางทะเล 117,487 108,421 99,368 

อัตราการเติบโต 8.20% 11.12% -8.42% 
สวนแบงการตลาด 2.46% 2.41% 2.59% 
อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง 42.82% 46.70% 48.16% 
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 32.56% 52.54% 24.26% 

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยเบ็ดเตล็ด 2,118,480 1,674,838 1,375,483 
เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยเบ็ดเตล็ด 2,442,090 1,968,807 1,625,574 

อัตราการเติบโต 4.39% 4.39% 12.42% 
สวนแบงการตลาด 4.79% 2.41% 4.17% 
อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง 42.50% 43.32% 41.06% 
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 84.53% 52.39% 46.98% 

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รถยนต 2,263,171 1,934,559 1,899,620 
เบี้ยประกันภัยรับรวม - รถยนต 2,263,171 1,934,559 1,899,620 

อัตราการเติบโต 16.99% 1.84% 1.50% 
สวนแบงการตลาด 4.79% 2.59%  2.90% 
อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง 99.62% 99.78% 99.92% 
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 66.04% 67.91% 70.38% 

    
กำไรกอนภาษีเงินได 282,504 430,223 331,676 
กำไรสุทธิ 57,012 393,499 257,123 
อัตราผลตอบแทนตอเบี้ยประกันภัยรับ (รอยละ) 0.99% 7.99% 5.65% 
สินทรัพยรวม 17,225,424 9,813,105 8,786,358 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ) 2.09% 4.63% 4.11% 
สวนของผูถือหุน 3,848,948 4,176,820 3,808,716 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 1.42% 9.86% 7.20% 
 

 

หมายเหตุ: ป 2554 งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 คาสินไหมทดแทนป 2554 รวมความเสียหายจากมหาอุทกภัยจำนวน 556 ลานบาทคิดเปนรอยละ 18.6 ที่เกิดขึ้นในระหวางไตรมาส 4 ของป 2554 
 สินทรัพยรวมของป 2554 รวมจำนวนท่ีจะเรียกคืนจากการเอาประกันภัยตอจานวน 5,556 ลานบาทอันเน่ืองจากเหตุการณมหาอุทกภัยในชวงไตรมาสสุดทายของป 

รายงานประจำป� 2554 



  (Unit : Thousand Baht) 

 2011 2010 2009 

Direct Premium - Total 5,363,104 4,576,148 4,211,161 

Gross Premium - Total 5,745,562 4,924,811 4,550,081 
Growth Rate 17.20% 8.67% 5.06% 
Market Share 3.84% 3.66% 3.83% 
Retention Rate 72.21% 72.91% 73.42% 
Loss Ratio 60.92% 53.48% 52.57% 

Direct Premium - Fire 868,512 862,373 842,122 
Gross Premium - Fire 922,814 913,025 925,520 

Growth Rate 0.71% 2.40% 3.85% 
Market Share 10.77% 11.00% 10.82% 
Retention Rate 87.36% 82.92% 78.59% 
Loss Ratio 15.34% 17.86% 13.41% 

Direct Premium - Marine 112,941 104,378 93,935 
Gross Premium - Marine 117,487 108,421 99,368 

Growth Rate 8.20% 11.12% -8.42% 
Market Share 2.46% 2.41% 2.59% 
Retention Rate 42.82% 46.70% 48.16% 
Loss Ratio 32.56% 52.54% 24.26% 

Direct Premium - Miscellaneous 2,118,480 1,674,838 1,375,483 
Gross Direct Premium - Miscellaneous 2,442,090 1,968,807 1,625,574 

Growth Rate 4.39% 4.39% 12.42% 
Market Share 4.79% 2.41% 4.17% 
Retention Rate 42.50% 43.32% 41.06% 
Loss Ratio 84.53% 52.39% 46.98% 

Direct Premium - Motor 2,263,171 1,934,559 1,899,620 
Gross Premium - Motor 2,263,171 1,934,559 1,899,620 

Growth Rate 16.99% 1.84% 1.50% 
Market Share 4.79% 2.59%  2.90% 
Retention Rate 99.62% 99.78% 99.92% 
Loss Ratio 66.04% 67.91% 70.38% 

    
Profit Before Income Tax 282,504 430,223 331,676 
Net Profit 57,012 393,499 257,123 
Net Profit Margin on Premium Written (%) 0.99% 7.99% 5.65% 
Assets 17,225,424 9,813,105 8,786,358 
Return on Total Assets (%) 2.09% 4.63% 4.11% 
Shareholders’ Equity 3,848,948 4,176,820 3,808,716 
Return on Shareholders’ Equity (%) 1.42% 9.86% 7.20% 
 

 

Remarks: 2011 financial statements have been reclassified to comply with new requirements identified by the Office of Insurance Commission 

 Loss in 2011 includes Baht 556 million or 18.6% due to severe flood incurred during last quarter of 2011 

 Total assets of 2011 includes Baht 5,556 million claims efundable from reinsurers due to severe flood event during last quarter of the year 
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Competitive Situation in the Non-Life Insurance Industry 
and the Trend for the Future Competition / ภาวะการณ�แข�งขัน
ในธุรกิจประกันวินาศภัย และแนวโน�มการแข�งขันในอนาคต 

ภาพรวมของเศรษฐกิจในป 2555 จะเปนชวงเวลาแหงการฟนฟูและฟนตัวของเศรษฐกิจไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

คาดวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะขยายตัวไดประมาณรอยละ 4.5-5.5 ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.) ไดปรับลดคาดการณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในป 2554 เหลือเติบโตแค รอยละ 1 จากตนปที่เคยคาดวาจะขยายตัวไดถึง

รอยละ 4.1 และชะลอลงมาจากรอยละ 7.8 ในป 2553 เนื่องจากผลกระทบของอุทกภัยที่รุนแรงกวาที่คาดการณไวมาก ซึ่งทำใหเศรษฐกิจใน

ไตรมาส 4/2554 หดตัวจากไตรมาส 3/2554 ถึงรอยละ 7.4 อยางไรกต็ามคาดวา GDP ในป 2555 จะเติบโตเฉลี่ยไดถึงรอยละ 4.9 จากมาตรการ

ตางๆ ของภาครัฐ และการฟนฟูประเทศหลังน้ำทวมใหญ ที่คาดวาจะทำใหภาวะตางๆ เริ่มเขาสูปกติในไตรมาส 3/2555 และในป 2556 GDP  

นาจะเติบโตเปนปกติในระดับรอยละ 5.6 โดยการคาดการณจากหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

 

หน�วยงาน GDP ป� 2555 (ร�อยละ) 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 4.9 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย 4.3 

 

ปจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการลงทุนของภาครัฐในการบูรณะฟนฟูความเสียหายจากเหตุมหาอุทกภัย เพื่อเรงสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุน 

ซึ่งจะสงผลทำใหการลงทุนของภาคเอกชนเขาสูสภาวะปกติ รวมถึงการจางงานของภาคเอกชนท่ีจะเกิดขึ้นเพื่อฟนฟูกำลังการผลิตท่ีหยุดชะงัก 

นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากนโยบายเชิงกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่คาดวานาจะมีแรงผลักดันในภาคการบริโภค รวมถึงการปรับลดอัตรา 

ดอกเบี้ยเชิงนโยบายลง เพื่อชวยลดตนทุนทางการเงินและกระตุนการบริโภคของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน แตอยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอจะ 

ยังคงอยูในระดับสูงอยูในชวงตนป 2555 ตอเนื่องมาจากปลายป 2554 ซึ่งมีผลมาจากปญหาการขาดแคลนสินคา แตทั้งนี้ก็จะมีแนวโนมลดลง  

เมื่อภาคการผลิตกลับเขาสูภาวะปกติ ซึ่งประเด็นเหลานี้เปนสิ่งที่ผูประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยตองเตรียมรับมือตอปจจัยเสี่ยงและผลกระทบ

ตอการขยายตัวของการรับประกันภัย โดยมีปจจัยหลักๆ ดังนี้ 

 

1. เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ:  
สถานการณทางการเมืองมีแนวโนมวาจะมีเสถียรภาพมากข้ึน เนื่องจากไมมีการกอเหตุจลาจลและชุมนุมประทวงรุนแรงหลังการเลือกต้ังอยาง

ที่คาดการณไว อยางไรก็ตามยังมีปจจัยเสี่ยงในเร่ืองวิกฤติศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล ที่

อาจจะนำไปสูความไรเสถียรภาพทางการเมืองได ซึ่งหากเกิดเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนกลุมตางๆ อาจจะสงผลกระทบ

ตอผูประกอบการ โดยเฉพาะกลุมที่เกี่ยวของกับภาคการทองเที่ยวและบริการ ทั้งยังสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของนักลงทุนและกระทบ

โดยตรงตอการสงออก ซึ่งเปนปจจัยสำคัญของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่มีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง  

2. เสถียรภาพค�าเงินบาท: 
แนวโนมการเคล่ือนไหวของคาเงินบาทในป 2555 นั้นนาจะมีความผันผวนที่สูงขึ้นตอเนื่องจากป 2554 ที่ผันผวนรอยละ 4.7 ซึ่งผันผวนไดทั้ง 

2 ทิศทาง ทั้งออนคาลงและแข็งคาขึ้น สืบเนื่องมาจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มมีมาตรการผอนคลายทางการเงินรอบใหมและ 

ความเส่ียงจากปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป โดยกรอบคาเงินบาท ในป 2555 อยูที่ 29.50-33.00 บาทตอดอลลาร โดยความเปนไปไดที่ 

เงินบาทอาจออนคาไดมากถึง 33.00 บาทตอดอลลารอาจจะเปนชวงท่ีนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเส่ียงจากวิกฤตหนี้ยุโรป ในขณะเดียวกัน 

เงินบาทก็มีโอกาสจะแข็งคากลับมาถึง 29.50 บาทตอดอลลาร หากความกังวลตอปญหาหนี้ยุโรปลดระดับลง อยางไรก็ตามการผอนคลาย

ทางการเงินรอบใหมของธนาคารกลางสหรัฐฯ นาจะกระตุนใหกระแสความตองการลงทุนกลับมา รวมไปถึงตนทุนของการกูยืมเงินดอลลารที่

อยูในระดับต่ำ และสัญญาณเศรษฐกิจเอเชียที่นาจะแข็งแกรงขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2555 

รายงานประจำป� 2554 



The overall of the 2012 economic situation will be the time of recovery and rehabilitation of Thailand’s economy. The Fiscal Policy 

Office, Ministry of Finance, forecasted on the GDP expansion of 4.5-5.5%. The Bank of Thailand has reduced the Thai economic 

expansion rate in the year 2011 to only 1% growth which was changed from the forecast at the beginning of the year of 4.1% and was 

slowed down from 2010 for 7.8% according to the more severe impact from the flood situation than expected. This caused the 

economy in the forth quarter of 2011 to shrink from the third quarter of 2011 for 7.4%. However, the GDP in the year 2012 is expected 

to have average growth of 4.9% according to various policies by the government and the rehabilitation of the country after the big 

flood which will bring the country to the normal situation in the third quarter of 2012. In the year 2013, the GDP should have the 

normal growth at the level of 5.6% according to forecast of the following agencies: 

 

Agency GDP for 2012 (%) 

Bank of Thailand (BOT) 4.9 

Kasikorn Research Center 4.3 

 

The important supporting factor is by the investment of the government in recovering and rehabilitating the damages from the flood 

crisis in order to build the confidence to the investors which will result in normal investment situation of the private sectors, including 

the employment of the private sectors to recover the production power that was disrupted. In addition, there is the reinforcement of 

the economic stimulation policy by the government that is expected to have a push on the consuming sector, including the reduction 

of the interest rate policy in order to reduce the financial cost and to stimulate the consumption of the business and household 

sectors. However, the inflation rate is still in the high level at the beginning of the year 2012 continuing from the end of the year 2011 

which is the result of the inventory shortage. However, the trend of the shortage will be reduced once the production sector changes 

back to normal situation. These issues are what the Non-Life insurance proprietary needs to prepare to handle the risk factors and the 

impact on the underwriting expansion and there are major factors as follows: 

 

1. Stability of the Domestic Politics:  
The political situation tends to have more stability since there are no critical riots and protests after the elections as expected 

before. However, there are the risk factors in terms of the crisis of confidence of the people towards the effectiveness in the 

management of the government that may lead to the political unstability. If there are political protests by many groups of people, 

it may have an impact on the proprietaries, especially the group related to the tourism and service sectors. In addition, the impact 

will be on the confidence of investors and directly on the exports which is an important factor for the GDP that has continuously 

slowed down.  

2. Stability of Thai Baht:  
The Thai Baht movement in the year 2012 tends to has higher fluctuation continuing from the year 2011 that flucuated at 4.7%. 

The fluctuation can be in two directions, both weaker and stronger, which is the result of the new round of the Expantionary 

Monetary Policy of the Federal Reserve (FED) and the risk from the European public debts crisis. The Thai Baht frame in the year 

2012 is between Baht 29.50-33.00 per dollar. The possibility that the Thai Baht may be as weak as Baht 33.00 per dollar may be 

in the period that the investors avoid the risk of the European public debts crisis. At the same time, Thai Baht has opportunity to 

strengthen back to Baht 29.50 per dollar if the concerns about the European debts has reduced. However, the new round of 

Expantionary Monetary Policy of the Federal Reserve (FED) may stimulate the demand of investment back, including the low cost 

of the Dollar loan and the signal of the possible stronger Asean economy in the second half of the year 2012. 
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3. อัตราดอกเบี้ย:  
อัตราดอกเบ้ียนโยบายในป 2555 มีแนวโนมลดลง เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยคาดหวังใหนโยบายดอกเบ้ียเปนเครื่องมือทางการเงิน

เพื่อดูแลและกระตุนเศรษฐกิจ ใหสามารถดำเนินไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากเห็นวาขณะนี้เศรษฐกิจโลกยังออนแอ โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรปที่

คาดวาเขาสูภาวะถดถอย ในขณะท่ีเหตุการณน้ำทวมครั้งใหญไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยมากกวาที่คาดไว รวมทั้งเชื่อวากระบวนการ

ฟนฟูประเทศจะลาชากวาที่ประเมินไว โดยคาดวาภาคการผลิตจะกลับมาฟนตัวไดภายในไตรมาสท่ี 3 ของปนี้ จากเดิมที่คาดวาภาคผลิตจะ

สามารถฟนตัวไดในไตรมาสท่ี 2 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 3.25 เหลือรอยละ 

3.00 หรือปรับลดลงรอยละ 0.25 เนื่องจากเปนระดับที่เหมาะกับเศรษฐกิจและเงินเฟอในอนาคต อยางไรก็ตามในชวงครึ่งปหลังคาดวา 

แรงกดดันจากเงินเฟอจะเพิ่มขึ้นตามการฟนตัวเศรษฐกิจ อาจทำให กนง. กลับมาดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น ทั้งนี้สำนักงาน

เศรษฐกิจการคลังคาดวาอัตราดอกเบ้ียนโยบายป 2555 อยูในชวงคาดการณที่รอยละ 2.75-3.75 และเศรษฐกิจไทยในป 2555 มีแนวโนม 

ฟนตัวขึ้น โดยคาดวาจะกลับมาขยายตัวในอัตราเรงที่รอยละ 5.0 ชวงคาดการณที่รอยละ 4.5-5.5 (ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม 2554) 

4. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก:  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังวิเคราะหวา ในป 2555 คาดวาราคาน้ำมันดิบดูไบจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลงเม่ือเทียบกับป 2554  

ที่ขยายตัวรอยละ 35.0 (ราคาเฉลี่ยทั้งป 2554 อยูที่ 105.6 ดอลลารตอบารเรล) โดยการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ำมันดิบโลกเปนผลมาจากการ 

เพิ่มขึ้นของความตองการน้ำมันดิบตอวัน อยางไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2555 IEA (International Energy Agency) ไดประกาศลดการ 

คาดการณราคาน้ำมันดิบตอวันมาอยูที่ 90.0 ดอลลารตอบารเรล จากเดือนธันวาคม 2554 คาดการณอยูที่ 90.3 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งเปน

ผลจากความกังวลวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปที่สงผลตอราคาน้ำมัน คือปญหาความขัดแยงระหวางประเทศอิหรานและกลุมประเทศยุโรป โดย

หากมีความรุนแรงมากข้ึน ยอมสงผลตอการเพิ่มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได ทั้งนี้ สศค. คาดวาราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งป 2555 จะอยูที่ 

116 ดอลลารตอบารเรล คิดเปนการขยายตัวรอยละ 9.8 เมื่อเทยีบกับป 2554 (ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม 2554) 

5. ภาวะเงินเฟ�อ:  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงคภายในประเทศท่ีคาดวาจะยังคง 

ขยายตัวขึ้น ตามความจำเปนในการเรงฟนฟูอาคารบานเรือนและเคร่ืองมือเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมภายหลังจากวิกฤตอุทกภัย ประกอบ

กับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใชจาย เชน มาตรการปรับเพิ่มรายไดแรงงานรายวันและเงินเดือนขาราชการ และโครงการจำนำ

ขาวเปลือก ขณะที่อุปสงคจากตางประเทศคาดวาจะชะลอลงเล็กนอยตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักที่มแีนวโนมชะลอตัวลง 

ในดานเสถียรภาพภายในประเทศ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2555 จะอยูที่รอยละ 3.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.0-4.0) ตาม 

อุปสงคน้ำมันในตลาดโลกท่ีคาดวาจะชะลอลง 

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบ้ียประกันภัย ป� 2552–2554 

ประเภทประกันภัย 
เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (ล�านบาท) อัตราขยายตัวของเบ้ียประกันภัย (ร�อยละ) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 

อัคคีภัย 7,787 7,839 8,061 3.8 0.7 2.8 

ภัยทางทะเลและขนสง 3,634 4,324 4,585 -13.4 19.0 6.0 

รถยนต 65,430 74,593 82,991 1.9 14.0 11.3 

เบ็ดเตล็ด 33,191 38,179 44,197 9.2 15.0 15.8 

เบี้ยประกันภัยรวม 110,042 124,935 139,834 3.5 13.5 11.9 
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3. Interest Rate:  
The interest rate in 2012 tends to decrease since the Bank of Thailand expects the interest policy to be the financial tools to take 

care and stimulate the economy to be able to operate continuously since it can be seen that the world’s economy is still weak, 

especially the European economy that may be in the drawback period and the big flood crisis that has affected the Thai economy 

more than expected. In addition, the rehabilitating process will be slower than assessed by expecting the production sector to be 

able to recover within the third quarter of this year comparing with the previous forecast of the recovery in the second quarter. The 

Monetary Policy Committee (MPC) has reduced the interest policy from 3.25% to 3.00% or the decrease of 0.25% since it is the 

appropriate level for the economy and the inflation in the future. However, in the second half of the year, it is expected that the 

pressure from the inflation will be increased by the economy recovery. This may cause the Monetary Policy Committee to 

exercise the Contractionary Monetary policy more. In addition, the Fiscal Policy Office forecasted that the interest policy of 2012 

may be in the forcasted range between 2.75% and 3.75%, and the Thai economy of 2012 tends to be recovered by expecting 

that the expansion will be at the accelerating rate of 5.0% at the forcasted range of 4.5-5.5%. (estimated in December 2011) 

4. World’s Crude Oil Price:  
The Fiscal Policy Office anaylyzed that in the year 2012, the Dubai’s crude oile price will be increased at the slow rate comparing 

with the year 2011 that expanded at 35.0% (the 2011 annual average price was at 105.6 dollar per barrel). The increase of the 

world’s crude oil price is the result of the increase of the demand of the crude oil per day. However, the International Energy 

Agency (IEA) has announced on the reduction of the forcasted price of the crude oil from 90.3 dollars per barrel as forecasted in 

December 2011 to 90.0 dollars per barrel in January 2012 according to the concerns on the European public debts that have an 

impact on the oil price. If the conflicts between the Iran and the European countries become more severe, it will result in the 

increase of the crude oil price in the world’s market. The Fiscal Policy Office forcasted that the 2012 average Dubai’s crude oil 

price would be at 116 dollars per barrel or the expansion of 9.8% comparing with the year 2011. (estimated in December 2011) 

5. Inflation:  
The Fiscal Policy Office forecasted that the Thai economy tends to be recovered with the drive from the domestic supply that is 

expected to expand according to the need to rehabilitate houses and equipments of the industrial sector after the flood crisis, 

including the government’s policies to stimulate the spending such as the minimum wage and government officer’s salary 

increase policy and the Rice-Pledging project. While the supply from foreign countries is expected to slightly slow down according 

to the economic expansion of the major business partners that tends to slow down. In terms of the stability inside the country, it is 

expected that the general inflation rate in the year 2012 will be at 3.5% (forcasted range of 3.0-4.0%), following the supply of the 

crude oil in the world market that is expected to slow down. 

Table 1: Compare the Direct Written Premium and the Growth Rate of  Premium for 2009-2011 

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

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Fire 7,787 7,839 8,061 3.8 0.7 2.8 

Marine & Transportation 3,634 4,324 4,585 -13.4 19.0 6.0 

Motor 65,430 74,593 82,991 1.9 14.0 11.3 

Miscellaneous 33,191 38,179 44,197 9.2 15.0 15.8 

Total Premium 110,042 124,935 139,834 3.5 13.5 11.9 

 

 



ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและการแข�งขันป� 2555 
จากผลกระทบน้ำทวมในประเทศไทย ทำใหธุรกิจประกันภัยไดรับผลกระทบโดยตรงท้ังทางดานการจายคาสินไหมและการกำหนดเง่ือนไขในการรับ

ประกันภัยใหมจากเหตุการณภัยน้ำทวมที่มีผลตอเนื่องมาจากระบบการประกันภัยตอในตางประเทศ (รีอินชัวเรอร) ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ

ประกันวินาศภัยโดยภาพรวมในป 2555 นอกจากนั้น บริษัทประกันภัยตางๆ จะตองปรับตัวรับสถานการณ โดยเฉพาะการออกผลิตภัณฑตัวใหม

มาเสนอแกลูกคา ซึ่งตองพิจารณาถึงหลักความเหมาะสมและความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง 

 

นับจากนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะตองปรับตัวและปรับแผนกลยุทธใหม เพราะบางบริษัทตองจายคาสินไหมจากน้ำทวมเปนจำนวนมหาศาล 

ทำใหกระทบตอฐานะทางการเงิน ซึ่งหากประเมินในมุมกวาง เชื่อวามหันตภัยในครั้งนี้จะเปนปจจัยเรงใหบริษัทประกันวินาศภัยของไทยจะมีการ

ควบรวมจนจำนวนผูแขงขันในตลาดลดลง 

 

นอกจากนี้ภายหลังจากเหตุการณอุทกภัยในครั้งนี้ จะทำใหบริษัทประกันภัยตางๆ ไดเล็งเห็นถึงชองทางและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องดวย

ภัยพิบัติจากอุทกภัยในครั้งนี้รนุแรงกวาที่คนไทยคาดคิด ซึ่งในอนาคตอาจเกิดเหตุการณสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมไดอีก ทั้งนี้ ความเส่ียง 

จากภัยน้ำทวมที่มีมากขึ้นอาจจะทำใหบริษัทประกันภัยปรับเงื่อนไขในการประกันภัยเขมขนมากขึ้น ปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเพื่อใหสอดรับกับ

ความเส่ียงในแตละพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะถูกปรับเงื่อนไขหรือเบี้ยประกันภัยมากกวาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือพ้ืนที่ที่ไมไดรับผล

กระทบเลย นอกจากนี้ในอนาคตอันใกลนี้ อาจจะไดเหน็การเปลี่ยนแปลงในตลาดประกันภัยรถยนต ที่บริษัทประกันวินาศภัยเตรียมที่จะพัฒนา

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจรูปแบบใหม เพิ่มความคุมครองภัยน้ำทวมใหกับประกันภัยประเภทอ่ืนที่ไมใชประกันภัยชั้น 1 ไมวาจะเปนประกัน

ประเภท 2 ประเภท 3 รวมไปถึงประกันภัยแบบเฉพาะภัยตางๆ ซึ่งปจจุบันไมคุมครองน้ำทวม 

 

ระยะหลัง ประเทศไทยเกิดเหตุน้ำทวมบอยครั้งขึ้นและรุนแรงมากข้ึน ดังนั้นในแงของตลาดประกันภัยสามารถมองไดทั้งแงบวกและแงลบ กลาวคือ 

ภัยน้ำทวมมีโอกาสเกดิมากขึ้น สรางความเสียหายตอทรัพยสินมากขึ้นกวาเดิม ทำใหตนทุนในการดูแลภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น สงผลใหเบี้ย 

ประกันภัยแพงขึ้น แตในแงบวก เปนการสรางจิตสำนึกกระตุนใหผูบริโภคต่ืนตัว และเห็นถึงความสำคัญของประกันภัยมากขึ้นในฐานะเปนเครื่อง

มือลดความเส่ียง เปนโอกาสที่จะทำใหประชาชนรูวาจะตองปองกันความเส่ียงอยางไร โดยประกันภัยเปนสวนหนึ่งที่จะทำใหลดความเส่ียงได ทำให

โอกาสที่จะขยายตลาดเปดกวางมากขึ้น ทำใหผูบริโภคเขาถึงระบบประกันภยัไดมากขึ้น เมื่อคนทำประกันภัยเพิ่มขึ้น มูลคาตลาดประกันภัยสูงขึ้น 

ก็จะสามารถเฉล่ียความเส่ียงไดมากขึ้นดวย ตามหลักพื้นฐานของการประกันภัย “Law of Large Numbers” 
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Situation of Non-Life Insurance Industry and the Competition in 2012  
According to the impact of the flood situation in Thailand, the Non-Life insurance business were affected directly in terms of the claim 

payment and the new reinsurance conditions after the flood situation which is the following impact from the international reinsurance 

system (Reinsurer) and the impact will be on the overall Non-Life insurance business in the year 2012. Moreover, the various 

insurance companies need to adjust themselves to handle the situation, especially in terms of the new product launch to propose to 

customers which will need the considerations on the appropriateness and the risks that may occur afterwards. 

 

From now on, the Non-Life insurance companies need to adjust themselves and the strategic plan since some companies have to 

pay enormous amount of the flood claims, so there is an impact on their finanacial status. For the wide perspective assessment, it is 

believed that this crisis will be an accelerating factor for the Non-Life insurance companies to amalgamate and then the numbers of 

the competitors in the market will be reduced. 

 

In addition, after this flood situation, various Non-Life insurance companies can see the ways and opportunities of the business 

growth since this flood peril was more severe than expectations of Thai people and there may be a chance of the uncontrollable 

emergency in the future. However, the increasing flood risk may cause the Non-Life insurance companies to adjust the insurance 

terms to be more strict. The premium will be increased to be in line with risks in each area, so the area with high risks may have 

more terms or premiums adjusting than the areas with low risk or the areas that were not affected. Moreover, in the near future, we 

may see the changes in the Motor Insurance market where the Non-Life insurance companies are preparing to develop the new type 

of the Voluntary Motor Insurance by adding the flood coverage to other types of motor insurances that are not the type 1 such as 

type 2 and 3, including the insurance plans for specific perils that do not currently cover flood.  

 

Lately, Thailand has more frequent and severe flood situation; therefore, this can be seen as both positive and negative for the Non-

Life insurance market where the increasing chance of flood peril may cause more damage to properties and the cost of the natural 

perils management becomes higher, resulting in the more expenseive premium. However, positively, it is the way to implement the 

alertness among consumers to see the importance of Non-Life insurance as a tool to reduce the risk. This is an opportunity to inform 

people about how to prevent the risk and the Non-Life insurance is a part to reduce the risk, so the opportunity to expand the market 

is wider and consumers can have more access to the insurance system. When people buy more insurance, the insurance market 

value is higher, so the risk can be averaged more according to the fundamental principle of insurance the “Law of Large Numbers.” 

 

 



Report of the Audit Committee /
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบป พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไดประชุมรวมกับฝายจัดการและหนวยงานตางๆ  

ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจำป 2553 จำนวน 1 ครั้ง และมีการประชุมรวมกับ

สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทานแผนการสอบบัญชีและความเปนอิสระในการสอบบัญชี ประชุม

พิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินระหวางกาล ภายหลังสอบทาน สำหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของป พ.ศ. 2554 

จำนวน 3 คร้ัง และประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป พ.ศ. 2555 จำนวน 1 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามระเบียบบริษัท

วาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก 

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและปฏิบัติตามประกาศของคณะ

กรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ เชน การสอบทานนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการ สิทธิของผูถือหุน สิทธิของผูมีสวนไดเสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถวงดุลของผูบริหาร เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ 

ไดดำเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 

เพื่อการควบคุมประสิทธิผลของการดำเนินงาน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด การดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือ 

ลดขอผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเช่ือถือไดและครบถวนของขอมูลทางการเงินและขอมูล 

การปฏิบัติงาน 

3. สอบทานงบการเงินประจำป 2553 และงบการเงินรายไตรมาสประจำป 2554 ของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชตีาม

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดเชิญผูสอบบัญชีรวมประชุมพิจารณางบการเงิน ไดสอบทานและสอบถามผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวนของ 

งบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินที่มีสาระสำคัญ 

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำลัง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำป 2555 

ซึ่งไดจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเส่ียงของบริษัทฯ 

5. สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเปนอิสระของผูสอบบัญชี ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและคาตอบแทนแลว เพื่อเสนอตอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน ในป 2555 ไดแตงตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 

และ/หรือ นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4950 และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แหงบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคาสอบบัญชีประจำปรวมทั้งสิ้นเปนจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายงานประจำป� 2554 



In the year 2011, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited had five 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 2010 

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 2011, and there is one meeting to consider and select the auditor for the year 2012. 

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 assessing the efficiency of internal control system at the corporate and unit 

level for the control on the effectiveness of the operations, the use of resources efficiently and economically, 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 2010 and the Quarterly Financial Statements for the year 2011 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 and the notification of the Office of Insurance Commission.  The 

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

the meeting to consider the Financial Statements, reviewed and enquired the auditor on the accuracy and completeness of the 

Financial Statements and the adequacy on the disclosure of information, the adjustment 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 performance of the 

Internal Audit Office, budgeting and workforce.  Apart from that, the Audit Committee has considered the annual audit plan for the 

year 2012, which has been prepared on the bases of assessment for internal control and per the risk standard of the Company. 

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 2012 had appointed Mr. Sophon  Permsirivallop, Certified Public Accountant Registration No. 3182 

and/or Ms. Phuphun  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 2,000,000.- (Two 

Million Bahts only) with the following details: 
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 1) ตรวจสอบงบการเงินประจำป พ.ศ. 2555 เปนจำนวนเงิน 800,000 บาท 

 2) สอบทานงบการเงินระหวางกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เปนจำนวนเงิน 600,000 บาท 

 3) สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital : RBC) ประจำไตรมาสส้ินสุด ณ วันที่  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนจำนวนเงิน 

150,000 บาท 

 4) สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงประจำปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อเสนอตอสำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนจำนวนเงิน 350,000 บาท 

 5) สอบทานรายงานควบคุมภายในและการลงทุนเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เปนจำนวนเงิน 100,000 บาท 

เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 พิจารณาอนุมัติตอไป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง เพื่อให

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบรหิารความเส่ียงใหอยูในระดับ 

ที่ยอมรับได ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานประจำป� 2554 



 1) Examination of the financial statements for the year ending 31 December 2012 for the amount of Baht 800,000.- 

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

 3) Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as 

at 30 June 2012 for the amount of Baht 150,000.- 

 4) Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as 

at 31 December 2012 for the amount of Baht 350,000.- 

 5) Review internal control in relation with Investment application for the Office of Insurance Commission for the amount of 

Baht 100,000.-  

To be proposed to the Board of Directors’ Meeting and the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2012 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. 

 

Mr. Chusak  Direkwattanachai 
Chairman of the Audit Committee 

On behalf of the Audit Committee 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป ซึ่งงบการเงินดังกลาวได

จัดทำขึ้นตามมาตรฐานท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและใชดุลยพินิจอยาง

รอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ ดังนั้นงบการเงินจึง

สะทอนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปนจริง สมเหตุผล 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดำรงไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อม่ัน

อยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาทรัพยสิน และปองกันไมใหเกิดการทุจริต

หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจำปแลว   

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือมั่นไดวา 

งบการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด

ถูกตองในสาระสำคัญ 

 

Report on the Responsibilities of the Board of Directors on the Financial 
Report Muang Thai Insurance Public Company Limited / รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต�อรายงานทางการเงินบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 

นางนวลพรรณ  ล่ำซำ         นางกฤตยา  ล่ำซำ 
กรรมการผูจัดการ 

นายโพธิพงษ�  ล่ำซำ 
ประธานกรรมการ 

รายงานประจำป� 2554 



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, 2011 have 

shown the financial conditions, performance and cash flow correctly in the main points. 

 

Mrs. Nualphan  Lamsam         Mrs. Kritaya  Lamsam 
President 

Mr. Photipong  Lamsam 

Chairman 

124

125Report on the Responsibilities of the Board of Directors on the  
Financial Report Muang Thai Insurance Public Company Limited 
 

 Annual Report 2011  



Report of Independent Auditor /
รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ

เจาของและงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน

ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว

จากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ัน

อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ

รายการท้ังที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเก่ียวกับ

รายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอใน 

งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด

วันเดียวกันของแตละปของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกต ดังตอไปนี้  

(1) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และหมายเหตุประกอบ งบการเงินขอ 2 บริษัทฯ ไดแสดงรายการในงบการเงินใหเปนไปตามขอกำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้  

(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งรายแรง บริษัทฯ ประมาณอยางดีที่สุดสำหรับสำรองคาสินไหมทดแทน 

อยางไรก็ตามความไมแนนอนสืบเนื่องของการใชขอสมมติของฝายบริหารในการประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งอาจมีผลตอ

สำรองคาสินไหมทดแทนสวนที่เรียกคืนจากการเอาประกันภัยตอดังกลาว ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากประมาณการดังกลาวและ

ผลตางอาจมีสาระสำคัญ 

นงลักษณ�  พุ�มน�อย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2555 

รายงานประจำป� 2554 



Report of Independent Auditor
To the shareholders of Muang Thai Insurance Public Company Limited

I have audited the accompanying statements of financial position of Muang Thai Insurance Public Company Limited as at 31 

December 2011 and 2010, and the related statements of comprehensive income, change in 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 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 2011 and 2010, the results of its operations and its cash flows for the years 

then ended in accordance with generally accepted accounting principles. 

 

Without qualifying my opinion on the aforementioned financial statements, I draw attention to the following:  

(1)  Note 3 to the financial statements, regarding the Company’s adoption of revised and new accounting standards issued by the 

Federation of Accounting Professions during the current year, and Note 2 to the financial statements regarding the Company’s 

preparation and presentation of the financial statements in compliance with the Declaration of the Insurance Commission.  

(2)  Note 1.2 to the financial statements, regarding the severe flood situation.  Although the Company set aside loss reserves based 

on best estimates, there are inherent uncertainties in the assumptions used by management in estimating the loss reserves, 

which could affect the amount of reserve for claims refundable from reinsurers.  Actual results could significantly differ from the 

estimates. 

Nonglak  Pumnoi 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172 

Ernst & Young Office Limited 

Bangkok: 24 February 2012 
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7, 28.2  250,145,484  419,688,459 

รายไดจากการลงทุนคางรับ  37,541,112  30,953,130 

เบี้ยประกันภัยคางรับสุทธิ 8, 28.2  825,899,844  590,480,039 

สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ 9  7,458,252,326  2,033,610,505 

สินทรัพยลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 

เงินลงทุนเผื่อขาย 10.1, 28.1  2,511,471,099  2,493,832,274 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 10.2, 28.1  3,417,034,568  3,316,439,725 

เงินลงทุนทั่วไป 10.3, 28.1  46,774,663  58,721,937 

เงินใหกูยืมสุทธิ 11  29,702,989  34,903,532 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 12  293,614,136  266,068,030 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 13  774,211,179  783,215,920 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 14  423,876,079  413,720,403 

เบี้ยประกันภัยตอจายลวงหนา  678,571,699  703,653,133 

สินทรัพยอื่น 15  478,329,300  501,052,304 

รวมสินทรัพย  17,225,424,478  11,646,339,391 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

Statements of financial position / 
งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำป� 2554 



(Unit: Baht)

Note 2011 2010

Assets 

Cash and cash equivalents 7, 28.2  250,145,484  419,688,459 

Accrued investment income  37,541,112  30,953,130 

Premium receivables, net 8, 28.2  825,899,844  590,480,039 

Reinsurance assets, net 9  7,458,252,326  2,033,610,505 

Investment assets 

Investments in securities 

Available-for-sale investments 10.1, 28.1  2,511,471,099  2,493,832,274 

Held-to-maturity investments 10.2, 28.1  3,417,034,568  3,316,439,725 

Other investments 10.3, 28.1  46,774,663  58,721,937 

Loans, net 11  29,702,989  34,903,532 

Property and equipment, net 12  293,614,136  266,068,030 

Intangible assets, net 13  774,211,179  783,215,920 

Deferred tax assets 14  423,876,079  413,720,403 

Prepaid premium ceded  678,571,699  703,653,133 

Other assets 15  478,329,300  501,052,304 

Total assets  17,225,424,478  11,646,339,391 

Muang Thai Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

Statements of financial position (continued) /  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ) 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

หนี้สินและสวนของเจาของ 

หนี้สิน 

ภาษีเงินไดคางจาย 126,744,963 -

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 16 841,714,795 935,572,341

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม

ทดแทนคางจาย 

17 7,670,748,750 1,719,225,786

สำรองเบี้ยประกันภัย 18 2,642,682,821 2,495,332,100

ผลประโยชนพนักงานคางจาย 19 109,699,051 132,744,161

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 14 23,696,403 102,344,849

เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา 1,196,158,383 1,182,627,141

หนี้สินอื่น 20 765,031,416 901,673,209

รวมหน้ีสิน 13,376,476,582 7,469,519,587

สวนของเจาของ 

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 59,000,000 หุน  

มูลคาหุนละ 10 บาท 590,000,000 590,000,000

ทุนที่ออกและชำระแลว 

หุนสามัญ 59,000,000 หุน  

มูลคาหุนละ 10 บาท 
590,000,000 590,000,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 681,567,855 681,567,855

สวนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 823,371,749 823,371,749

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำป� 2554 



(Unit: Baht)

Note 2011 2010

Liabilities and equity 

Liabilities 

Income tax payable 126,744,963 -

Due to reinsurers 16 841,714,795 935,572,341

Insurance contract liabilities 

Loss reserves and outstanding claims 17 7,670,748,750 1,719,225,786

Premium reserves 18 2,642,682,821 2,495,332,100

Employee benefit obligations 19 109,699,051 132,744,161

Deferred tax liabilities 14 23,696,403 102,344,849

Premiums received in advance 1,196,158,383 1,182,627,141

Other liabilities 20 765,031,416 901,673,209

Total liabilities 13,376,476,582 7,469,519,587

Equity 

Share capital 

Registered 

59,000,000 ordinary shares  

of Baht 10 each 590,000,000 590,000,000

Issued and full paid-up  

59,000,000 ordinary shares  

of Baht 10 each 
590,000,000 590,000,000

Share premium 681,567,855 681,567,855

Surplus on business combination 823,371,749 823,371,749

Muang Thai Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

กำไรสะสม 

จัดสรรแลว 

สำรองตามกฎหมาย 21 59,000,000 59,000,000

สำรองทั่วไป 37.1 650,000,000 650,000,000

ยังไมจัดสรร 956,501,501 1,135,489,504

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 88,506,791 237,390,696

รวมสวนของเจาของ 3,848,947,896 4,176,819,804

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 17,225,424,478 11,646,339,391

Statements of financial position (continued) /  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำป� 2554 



(Unit: Baht)

Note 2011 2010

Retained earnings 

Appropriated 

Legal reserve 21 59,000,000 59,000,000

General reserve 37.1 650,000,000 650,000,000

Unappropriated 956,501,501 1,135,489,504

Other components of equity 88,506,791 237,390,696

Total equity 3,848,947,896 4,176,819,804

Total liabilities and equity 17,225,424,478 11,646,339,391

Muang Thai Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

รายได 22

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 3,996,773,686 3,443,804,329

รายไดคาจางและคาบำเหน็จ 419,305,498 387,885,993

รวมรายได 4,416,079,184 3,831,690,322

คาใชจาย 22

การรับประกันภัย 

คาสินไหมทดแทน 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน 

การจัดการคาสินไหมทดแทน 2,434,898,626 1,841,756,460

คาจางและคาบำเหน็จ 931,197,495 805,585,379

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 231,743,685 194,508,170

เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด 16,902,071 16,586,875

คาใชจายในการดำเนินงาน 23 831,848,470 839,506,614

รวมคาใชจายการรับประกันภัย 4,446,590,347 3,697,943,498

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (30,511,163) 133,746,824

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 236,938,024 189,419,370

กำไรจากเงินลงทุน 96,578,604 121,675,697

รายไดอื่น 8,413,151 9,431,123

คาใชจายอื่น (1,709,471) (2,693,075)

กำไรจากการดำเนินงาน 309,709,145 451,579,939

เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (13,726,207) (11,940,371)

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 31 (12,099,558) (8,062,883)

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (1,379,761) (1,354,031)

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 282,503,619 430,222,654

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 14 (225,491,622) (36,723,375)

กำไรสำหรับป 57,011,997 393,499,279

Statements of comprehensive income /  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำป� 2554 



(Unit: Baht)

Note 2011 2010

Revenues 22

Net earned premium 3,996,773,686 3,443,804,329

Fee and commission income 419,305,498 387,885,993

Total income 4,416,079,184 3,831,690,322

Expenses 22

Underwriting expenses 

Claim expenses 

Claims and losses adjustment expenses 2,434,898,626 1,841,756,460

  Commission and brokerage expenses 931,197,495 805,585,379

Other underwriting expenses 231,743,685 194,508,170

Contribution to Road Accident Victims Protection Co., Ltd. 16,902,071 16,586,875

Operating expenses 23 831,848,470 839,506,614

Total underwriting expenses 4,446,590,347 3,697,943,498

Profit (loss) from underwriting (30,511,163) 133,746,824

Net investment income 236,938,024 189,419,370

Gains on investments 96,578,604 121,675,697

Other income 8,413,151 9,431,123

Other expenses (1,709,471) (2,693,075)

Profit from operations 309,709,145 451,579,939

Contribution to the Office of Insurance Commission (13,726,207) (11,940,371)

Contribution to Non-life Guarantee Fund 31 (12,099,558) (8,062,883)

Contribution to Road Victims Protection Fund (1,379,761) (1,354,031)

Profit before corporate income tax 282,503,619 430,222,654

Corporate income tax 14 (225,491,622) (36,723,375)

Profit for the year 57,011,997 393,499,279

Muang Thai Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 26

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 

เผื่อขาย (227,295,358) 197,215,257

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 78,411,453 (66,260,292)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษี (148,883,905) 130,954,965

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (91,871,908) 524,454,244

 

กำไรตอหุน 27

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรสำหรับป 0.97 6.67

Statements of comprehensive income (continued) /  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำป� 2554 



(Unit: Baht)

Note 2011 2010

Other comprehensive income 26

Gains (losses) on changes in values of available-for- 

sale investments (227,295,358) 197,215,257

Income tax relating to components of other 

   comprehensive income 78,411,453 (66,260,292)

Other comprehensive income for the year - net of tax (148,883,905) 130,954,965

Total comprehensive income for the year (91,871,908) 524,454,244

 

Earnings per share 27

Basic earnings per share 

Profit for the year 0.97 6.67

Muang Thai Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

Statements of Cash Flows /  
งบกระแสเงินสด 

(หนวย: บาท)

2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 5,124,092,830 5,234,926,420

เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (691,885,593) (13,263,304)

คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (2,143,933,659) (2,250,022,085)

คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (111,530,181) (110,102,725)

คาจางและคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (766,501,922) (766,725,503)

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น (254,645,756) (211,095,044)

คาใชจายในการดำเนินงาน (950,578,504) (1,018,920,095)

ดอกเบี้ยรับ 138,379,316 135,828,294

เงินปนผลรับ 83,531,645 49,094,668

รายไดจากการลงทุนอื่น 663,853 15,759,603

รายไดอื่น 8,413,151 7,683,626

คาใชจายอื่น (1,709,471) (2,693,075)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (76,907,024) (19,767,096)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 357,388,685 1,050,703,684

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดไดมา 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 8,819,802,902 4,137,791,906

เงินใหกูยืม 4,808,369 5,585,404

เงินลงทุนอื่น 392,174 759,113

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - 1,759,084

เงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน 8,825,003,445 4,145,895,507

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Muang Thai Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

(Unit: Baht)

2011 2010

Cash flows from operating activities 

Direct premium written 5,124,092,830 5,234,926,420

Cash paid from reinsurance (691,885,593) (13,263,304)

Losses incurred on direct insurance (2,143,933,659) (2,250,022,085)

Losses adjustment expenses on direct insurance (111,530,181) (110,102,725)

Commission and brokerage expenses on direct insurance (766,501,922) (766,725,503)

Other underwriting expenses (254,645,756) (211,095,044)

Operating expenses (950,578,504) (1,018,920,095)

Interest income 138,379,316 135,828,294

Dividend income 83,531,645 49,094,668

Other investment income 663,853 15,759,603

Other income 8,413,151 7,683,626

Other expenses (1,709,471) (2,693,075)

Corporate income tax (76,907,024) (19,767,096)

Net cash from operating activities 357,388,685 1,050,703,684

Cash flows from investing activities 

Cash flows from 

Investments in securities 8,819,802,902 4,137,791,906

Loans 4,808,369 5,585,404

Other investments 392,174 759,113

Property and equipment - 1,759,084

Cash flows from investing activities 8,825,003,445 4,145,895,507

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

2554 2553

กระแสเงินสดใชไปใน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย (8,952,121,519) (4,634,379,171)

เงินฝากสถาบันการเงิน (96,909,303) (319,802,721)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (60,788,852) (34,834,992)

สินทรัพยไมมีตัวตน (6,115,431) (10,152,407)

เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (9,115,935,105) (4,999,169,291)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (290,931,660) (853,273,784)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 32) (236,000,000) (156,350,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (236,000,000) (156,350,000)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (169,542,975) 41,079,900

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัตนป 419,688,459 378,608,559

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป (หมายเหตุ 7) 250,145,484 419,688,459

 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

รายการท่ีมิใชเงินสด 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

- สุทธิจากภาษีเงินได (148,883,905) 130,954,965

    

Statements of Cash Flows (continued) /  
งบกระแสเงินสด (ต�อ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Muang Thai Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

(Unit: Baht)

2011 2010

Cash flows used in 

Investments in securities (8,952,121,519) (4,634,379,171)

Deposits at financial institutions (96,909,303) (319,802,721)

Property and equipment (60,788,852) (34,834,992)

Intangible assets (6,115,431) (10,152,407)

Cash flows used in investing activities (9,115,935,105) (4,999,169,291)

Net cash used in investing activities (290,931,660) (853,273,784)

Cash flows from financing activities 

Dividend paid (Note 32) (236,000,000) (156,350,000)

Net cash used in finance activities (236,000,000) (156,350,000)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (169,542,975) 41,079,900

Cash and cash equivalents at beginning of year 419,688,459 378,608,559

Cash and cash equivalents at end of year (Note 7) 250,145,484 419,688,459

 

Supplemental cash flows information 

Non-cash item 

Gains (losses) on changes in value of available-for-sale 

investments 

- net of tax (148,883,905) 130,954,965

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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Notes to Financial Statements /
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำหรับป�ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข�อมูลทั่วไป  
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชน ซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ 

บริษัทฯ คือ การรับประกันวินาศภัย ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยูที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งรายแรง 

 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2554 ไดเกิดอุทกภัยครั้งรายแรงข้ึนในประเทศไทยโดยน้ำไดเขาทวมพื้นที่ตางๆ เปนวงกวางอยางตอเนื่องท้ังใน 

พื้นที่เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมหลายแหง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน โดยบริษัทฯ 

ไดบันทึกผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาวในงบการเงิน ดังนี้ 

   (หนวย: ลานบาท) 

 
ค�าสินไหมทดแทน ก�อน
การประกันภัยต�อ 

ค�าสินไหมทดแทนส�วนที่
เรียกคืนจากการ 
ประกันภัยต�อ 

ค�าสินไหมทดแทนสุทธิ
หลังการประกันภัยต�อ 

สำรองคาสินไหมทดแทน 5,676.1 (3,228.5) 2,447.6 

สินไหมทดแทนจาย 603.0 (421.7) 181.3 

รวม 6,279.1 (3,650.2) 2,628.9 

สำรองสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอตามสัญญา Excess of loss (2,072.9) 

คาสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 556.0 

 

บริษัทฯ ประมาณการอยางดีที่สุดสำหรับสำรองคาสินไหมทดแทนจากขอเท็จจริงของสถานการณและรายงานการสำรวจภัยจนถึงปจจุบัน  

รวมทั้งขอสมมติฐานตางๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแลววาเหมาะสม และสำหรับสำรองสินไหมทดแทนสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอ 

โดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ความไมแนนอนสืบเนื่องของการใชขอสมมติของฝายบริหารในการประมาณ 

การสำรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งอาจมีผลตอสำรองคาสินไหมทดแทนสวนท่ีเรียกคืนจากการเอาประกันภัยตอดังกลาว ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกตางจากประมาณการดังกลาว และผลตางอาจมีสาระสำคัญ 

2. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเวน บริษัทฯ ไดนำมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคบัใช และจัดทำข้ึนตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและ 

หลักเกณฑที่เกี่ยวของซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการใน 

งบการเงินไดจัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ไดจัด

ทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสดสำหรับปปจจุบัน และได

จัดประเภทรายการใหมสำหรับงบการเงินป 2553 เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบของขอกำหนดน้ีแลวโดยไมมีผลกระทบตอสวนของเจาของ  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน

ฉบับภาษาไทยน้ี 

งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
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Muang Thai Insurance Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

1. General information 
1.1 Corporate information 

 Muang Thai Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. 

The Company is principally engaged in the Non-Life insurance business and has 16 sub-branches located in provinces.  

The registered address of the Company is at 252, Rajadapisek Road, Kwang Huaykwang, Khet Huaykwang, Bangkok. 

1.2 Severe flood situation 

 In the fourth quarter of 2011, there was severe flooding in Thailand, with many economic areas and industrial zones 

inundated. The floods materially affected the financial statements of the Company, with the financial impact of the floods 

reflected in the financial statements as follows: 

   (Unit: Million Baht) 

 Gross claim 
Claim refundable 
from reinsurers 

Net claim 

Loss reserves 5,676.1 (3,228.5) 2,447.6 

Claim paid 603.0 (421.7) 181.3 

Total loss reserves 6,279.1 (3,650.2) 2,628.9 

Claim reserve refundable from reinsurance under Excess of Loss contracts (2,072.9) 

Net claims expense - statement of comprehensive income 556.0 

 

The Company set up loss reserve based on a best estimate, taking into account the current situation and the latest surveyor 

reports, as well as various appropriate assumptions and, for claims refundable from reinsurers, with reference to the related 

reinsurance contracts. However, there are inherent uncertainties in the assumptions used by the management in estimating the 

loss reserves, which could affect the amount of reserve for claims refundable from reinsurers. Actual results could significantly 

differ from the estimates. 

2. Basis for preparation 
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting 

Profession Act B.E. 2547, except Thai Accounting Standard No. 12 “Income Taxes” has early been adopted before effective date, 

and in accordance with Thai accounting practices related to insurance and the accounting and reporting guidelines prescribed by 

the Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the financial statements has been made in compliance with the 

Declaration of the Insurance Commission dated 27 May 2010, the Company has presented the statements of financial position, 

comprehensive income, changes in equity and cash flows for the current year and reclassified the 2010 financial statements in 

accordance with the Declaration without the effect to the Company’s equity. 

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. 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม�ในระหว�างป� 
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน 

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 

 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 

 ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 

 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 

 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรตอหุน 

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 

 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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3. Adoption of new accounting standards during the year 
During the current year, the Company adopted a number of revised and new accounting standards, issued by the Federation of 

Accounting Professions, as listed below.  

Accounting standards: 

 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 

 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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

 ฉบับที่ 6 การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2, 11, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2, 3, 5, 6, การตคีวามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานในปจจุบันของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากไมมี

การดำเนินกิจกรรมดังกลาว สวนมาตรฐานฉบับอื่นๆ ที่ระบุขางตนฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ 

งบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ 

งบการเงินของบริษัทฯ ยกเวนการเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบที่ไดมีการจัดประเภทและแสดงไวใหม ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่มาตรฐาน 

การบัญชีและประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด 

4. มาตรฐานการบัญชีใหม�ที่ยังไม�มีผลบังคับใช� 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชสีำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 

 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม 

 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

บริษทัฯ ไดนำมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และ 21 และ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ไมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
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Financial reporting standards: 

 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 

Financial Reporting Standard Interpretations: 

 TFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate 

Accounting Standard Interpretations: 

 SIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 

TAS 2, 11, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 40, TFRS 2, 3, 5, 6, TFRIC Interpretation and above Interpretations 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. 

However, the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits had no material impact on the Company’s financial statements 

except for comparative information which have been reclassified and re-presented so that it also is in conformity with the 

accounting standards and the Declaration of the Insurance Commission. 

4. New accounting standards that are not yet effective 
The Federation of Accounting Professions issued the following new and revised accounting standards that are effective for fiscal 

years beginning on or after 1 January 2013. 

Accounting standards: 

 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 

Accounting Standard Interpretations: 

 SIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 

 SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets 

 SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 

The Company adopted TAS 12 - Income Taxes before the effective date of the standard. TAS 20, 21 and Accounting Standard 

Interpretations are not relevant to the Company’s operations. 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
5.1 การรับรูรายได 

 (ก) เบี้ยประกันภัย 

  เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยตอรับ หักดวยมูลคาของกรมธรรม

ที่ยกเลิกและการสงคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงดวยสำรองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

  เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัยถือเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรมมอีายุ

การคุมครองเกิน 1 ปจะบันทึกรายไดเปนรายการรับลวงหนา โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป 

  เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ ไดรับใบคำขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการเอาประกันภัยตอจากบริษัทผูเอา

ประกันภัยตอ 

 (ข) รายไดคาจางและคาบำเหน็จ 

  รายไดคาจางและคาบำเหน็จจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนรายไดในงวดท่ีไดใหบริการ 

 (ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน 

  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิ

ในการรับเงินปนผล 

 (ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

 (จ) ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม 

  ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชำระ 

5.2 การรบัรูคาใชจาย 

 (ก) เบี้ยประกันภัยตอจาย 

  เบี้ยประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเมื่อไดโอนความเส่ียงจากการประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว  

 (ข) คาใชจายคาจางและคาบำเหน็จ 

  คาจางและคาบำเหน็จรับรูเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 

  ในกรณีที่เปนคาจางและคานายหนาจายสำหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุมครองเกิน 1 ปจะบันทกึเปนรายการจายลวงหนา 

โดยทยอยรับรูเปนคาใชจายตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป 

 (ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 

  คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคา

สินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอ ซึ่งแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจาย

อื่นที่เก่ียวของและรายการปรับปรุงคาสินไหมของงวดปจจุบันและงวดกอนท่ีเกิดขึ้นในระหวางป หักดวยมูลคาซากและการรับคืน

อื่น (ถามี) และหักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอท่ีเกี่ยวของ 

  คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรูเมื่อไดรับแจงจากผูเอาประกัน

ตามจำนวนท่ีผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกิน 

ทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ 

  คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะรับรูเมื่อไดรับแจงจากบริษัทประกัน

ตอตามจำนวนท่ีไดรับแจง 
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5. Significant accounting policies 
5.1 Revenue recognition 

 (a) Premium income 

  Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium of canceled policies and premiums 

refunded to policy holders, and will be adjusted by unearned premium reserve. 

  Direct premium income is recognised on the date the insurance policy comes into effect. For policies with coverage 

periods of longer than 1 year, related revenues are recorded as “premium received in advance”, and recognised as 

income over the coverage period. 

  Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application or the 

statement of accounts with the Company  

 (b)  Commission and brokerage fee income 

  Commission and brokerage fees from ceded premium are recognised as income in the period of service provided.  

 (c)  Interest income 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) Gain (loss) on investments 

  Gain (loss) on investments is recognised as income or expenses on the transaction date. 

 (e)  Interest on loans 

  Interest on loan is recognised as income on an accrual basis, based on the amount of principal outstanding. 

5.2  Expenses recognition 

 (a)  Ceded premium 

  Ceded premium is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to another insurer. 

 (b) Commission and brokerage fees expenses 

  Commissions and brokerages are expended when incurred. 

  Commission and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than 1 year are recorded as prepaid 

items and recognised as expenses over the coverage period. 

 (c)  Claims and losses adjustment expenses 

  Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of direct insurance and 

reinsurance, and include the amounts of the claims, related expenses, and loss adjustments of the current and prior 

period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), and claims refundable from reinsurers. 

  Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon the receipt of the claims advice from 

the insured, based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management.  

The maximum value of claims estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy. 

  Claims and losses adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss 

advice or the statement of accounts with the Company. 
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5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืน

ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช 

5.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 เบี้ยประกันภัยคางรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยบริษัทฯ บันทึกคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสญูสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตาม

สถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 

 (ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอประกอบไปดวยจำนวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ เงินมัดจำท่ีวางไวจากการรับประกันภัยตอ 

และสำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ  

  เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบำเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ และรายการคางรับอื่นๆ 

จากบริษัทประกันภัยตอยกเวนเบี้ยประกันภัยคางรับ หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับ 

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของ

เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณข้ึน โดยอางอิงสัญญาประกันภัยตอท่ีเกี่ยวของของสำรองเบ้ียประกันภัย 

และสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทน คางจายตามกฎหมายวาดวยการคำนวณสำรองประกันภัย 

 (ข)  เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจำนวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ และเงินมัดจำท่ีบริษัทถือไวจากการเอาประกันภัยตอ 

  เงินคางจายจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวย เบี้ยประกันภัยตอจาย และรายการคางจายอื่นๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ 

ยกเวนคาสินไหมทดแทน 

  บริษัทฯ แสดงรายการสินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอหรือเจาหนี้บริษัทประกัน

ภัยตอ) เมื่อเขาเงื่อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปน้ี 

  (1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนท่ีรับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 

  (2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจายชำระจำนวนท่ีรับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือต้ังใจที่จะรับประโยชนจาก 

 สินทรัพยในเวลาเดียวกับที่จายชำระหน้ีสิน 

5.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปน

รายการตางหากในสวนของเจาของ และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

 (ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบกำหนดชำระในหน่ึงป รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย 

บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคาตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ซึ่งจำนวนท่ีตดัจำหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปน

รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภทท่ีจะถือจนครบกำหนดเม่ือบริษัทฯ มีความต้ังใจแนวแนและมีความสามารถ

ที่จะถือไวจนครบกำหนดไถถอน 

 (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา  

 (ถามี)  

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดทายของป สวนมูลคา

ยุติธรรมของตราสารหน้ีคำนวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน

คำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
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5.3 Cash and cash equivalents 

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity 

of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 

5.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

 Premium receivables from both direct and reinsurance are stated at net realisable value. The Company set up an allowance 

for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premium receivables, on the basis of 

collection experiences, analysis of debtor aging and a review of current status of the premium receivables as at the end of 

reporting period. 

5.5 Reinsurance assets and due to reinsurers 

 (a)  Reinsurance assets represent amounts due from reinsurers, amounts deposit on reinsurance and insurance reserve 

refundable from reinsurers.  

  Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims and various other items 

receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, less allowance for doubtful accounts. The 

Company records allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be incurred due to inability to 

make collection, taking into account collection experience and the status of reinsurer receivables as at the end of the 

reporting period. 

  Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance contract of loss reserve 

and outstanding claims in accordance with the law regarding insurance reserve calculation.  

 (b) Amounts due to reinsurers represents outstanding balance payable from reinsurance and amounts withheld on 

reinsurance.  

  Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding claims. 

  The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers) when 

the following criteria for offsetting are met. 

  (1)  The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and 

  (2)  The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to realise  

 the asset at the same time as it pays the liability.  

5.6 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 equity, and will be recorded in profit or loss in 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 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 securities 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.  
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 บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเปนอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯ จะปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหม

โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึก

เปนรายการกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของเจาของแลวแตประเภทของ

เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

5.7 เงินใหกูยืมและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 เงินใหกูยืมแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมสำหรับผลขาดทุนที่คาดวาจะเรียกเก็บ

จากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินความสามารถในการชำระหน้ีของลูกหนี้แตละรายและมูลคาหลักประกันประกอบ  

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ 

 2554 2553 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20-50 ป 20 ป 

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 3-5 ป 3-5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 5 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง 

 บริษัทฯ ตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน

เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย 

 บริษัทฯ บันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 

สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอ่ืนบริษัทฯ จะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการ 

เริ่มแรก สนิทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯ ตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น 

และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี ขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนาย

และวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตวัตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุน 
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 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 in profit or loss or recorded as surplus (deficit) from changes in the value of investments 

in 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 in profit or loss.  

5.7 Loans and allowance for doubtful accounts 

 Loans are stated at the net realisable value. The Company accounts for allowance for doubtful accounts on the basis of 

collection experience, analysis and assessment debtor’s settlement ability including valuation of security on a specific 

account basis.  

5.8 Property, buildings 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: 

 2011 2010 

Buildings and building improvements 20-50 years 20 years 

Furniture, fixtures and office equipment 3-5 years 3-5 years 

Vehicles 5 years 5 years 

 Depreciation is included in determining income. 

 No depreciation is provided on land and assets under construction. 

 An item of property, buildings 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 is included in profit or loss when the asset 

is derecognised. 

5.9 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 (if any). 

 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 profit or loss. 

154

155Notes to Financial Statements 

 Annual Report 2011  



 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้ 

 อายุให�ประโยชน� 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5-10 ป 

ความสัมพันธเครือขายธุรกิจ 15 ป 

ความสัมพันธกับลูกคา 15 ป 

 

5.10 คาความนิยม 

 บริษัทฯ บันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมสุทธิที่ไดมา  

หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรูสวนท่ีสูงกวานี้เปนกำไรในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุนทันที 

 บริษัทฯ แสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตาม 

ที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯ จะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด

เงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำ 

การประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอ 

ใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ำกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรูขาดทุน 

จากการดอยคาสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมโดยบริษัทฯ 

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยาง

เปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน 

ของบริษัทฯ 

5.12 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

 คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจำนวนท่ีจะจายจริง สวนสำรองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อไดรับการแจงคำเรียกรอง 

คาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจำนวนท่ีผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหม

ทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ  

 ตั้งแตเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ ไดบันทึกสำรองเพ่ิมเตมิสำหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ 

ทราบ (incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการท่ีดีที่สุด

ของคาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะ

เวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน สุทธิดวยคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับรูไป

แลวในบัญชี (กอนเดือนกันยายน 2554: จำนวนที่สูงกวาระหวางจำนวนสำรอง IBNR ที่คำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย

และวิธีรอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน) 
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 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 

 

5.10 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 profit or loss. 

 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 in profit or loss. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods. 

5.11 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. 

5.12 Loss reserve and outstanding claims 

 Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is provided upon receipt of claim advices 

from the insured based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management.  

The maximum value of claims estimate is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.  

 Since September 2011, the Company has allocated incurred but not reported claim, which is calculated using an actuarial 

method based on a best estimate of claims which are expected to be paid in respect of losses occurring before or as at the 

reporting period. The IBNR is calculated for both reported and not reported losses, and net of recorded claims. (Before 

September 2011: according to the actuarial method, but it is not to be less than 2.5% of the net premiums written for the 

previous 12 months) 
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5.13 สำรองเบี้ยประกันภัย 

 สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 

 (ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

  บริษัทฯ บันทึกสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดซึ่งคำนวณจากเบ้ียประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัยตอดวยวิธีการดังนี้ 

การประกันอัคคีภัย รถยนต ตัวเรือและภัยเบ็ดเตล็ด  - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงสวนยี่สิบสี่) 

การประกันภัยทางทะเลและขนสง (สินคา) - เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเกาสิบวันยอนหลัง 

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง - เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันยอนหลัง 

 (ข) สำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 

  บริษัทฯ จะคำนวณสำรองความเส่ียงภัยยังไมสิ้นสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อพิจารณาความเพียงพอของหน้ีสินวา 

 มีความเสียหายสวนเกินซึ่งเกิดจากคาสินไหมท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเกินกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดหรือไม  

 การคำนวณสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดนี้ใชประมาณการปจจุบันของคาสินไหมทดแทนสุทธิที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตบวก 

 ดวยคาใชจายทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับการจัดการสินไหม และคาใชจายในการบริหารจัดการกรมธรรมและการประกันภัย 

 ตออันเนื่องมาจากความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดนั้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลคาของสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ

เปนรายได หากมูลคาของสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯ จะรับรูสวนตาง

และแสดงรายการสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน 

5.14 สัญญาเชาระยะยาว 

 จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงาน รับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

5.15 เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่ง

อยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

5.16 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอ่ืนของ 

บริษัทฯ หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคาและจะทำการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯ รับรูขาดทุน

จากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับ

คืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมิน

มูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรพัยและคำนวณคิดลดเปน

มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ ใชแบบจำลอง

การประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพยหักดวย

ตนทุนในการจำหนาย โดยการจำหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง

เปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน 

รายงานประจำป� 2554 



5.13  Premium reserve 

 Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve. 

 (a) Unearned premium reserve 

   Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before deducting premium ceded as follows:  

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 

 (b) Unexpired risk reserve 

  At the end of each reporting period, the Company computes its unexpired risk reserve and a liability adequacy test is  

 performed in order to determine whether there is any overall excess of expected claims over unearned premium  

 reserve. This calculation uses current estimates of future claim payments including all related direct and indirect claims  

 expenses, the expenses of policy administration and any additional reinsurance premiums due in respect of the  

 unexpired risk.  

  At the end of each reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk reserve with unearned premium 

reserve, and if unexpired risk reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is recognised as unexpired 

risk reserve in the financial statements. 

5.14 Long-term leases 

 Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. 

5.15 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 

end of reporting period. 

 Gains and losses on exchange are included in determining income. 

5.16 Impairment of assets 

 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, plant 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. 
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 บริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมด

ไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวด

กอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้ง

ลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะ

เปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยโดยรับรูไปในสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที  

5.17 ผลประโยชนพนักงาน 

 (ก) ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

  เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 (ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

  โครงการสมทบเงิน 

  บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จายสมทบ 

 ใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสำรอง 

 เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

  โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

  บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชย 

 ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน  

  บริษัทฯ คำนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว  

 (Projected Unit Credit Method) ไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

  ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ 

 พนักงานจะรับรูทันทีในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

  หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจบุันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  

 หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และ ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

5.18 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม 

หลักเกณฑที่กำหนดในประมวลรัษฎากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชหรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผล

บังคับใชในงวดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดวาจะจายชำระหน้ีสิน  
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 An impairment loss is recognised in profit or loss. 

 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 profit or loss. 

5.17 Employee benefits 

 (a) Short-term employee benefits 

  Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred. 

 (b) Post-employment benefits 

  Defined contribution plans 

  The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by  

 employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions  

 are recognised as expenses when incurred. 

  Defined benefit plans  

  The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement under  

 labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. 

  The obligation under the defined benefit plan is based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

  Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in profit or loss. 

  The defined benefits liability comprises the present value of the defined benefit obligation less unrecognised past service  

 cost and unrecognised actuarial gains or losses. 

5.18 Income tax 

 Income tax comprises current and deferred tax. 

 Current tax 

 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authority, based on taxable 

profits determined in accordance with tax legislation.  

 Deferred tax 

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying 

amounts at the end of each reporting period, using the tax rates that are expected to apply to the period when asset is 

realised or the liability is settled, based on tax rates that have been enacted or substantively enacted. 
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 บริษัทฯ รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่

บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคา

ตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยัง

สวนของเจาของ 

5.19 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปได

คอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคาภาระ

ผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

6. การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม

แนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่

สำคัญมีดังนี้ 

สัญญาเชา 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย 

โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน  

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน 

บริษัทฯ จะดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและ

เปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือ

ไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงาน

ของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหาก 

คาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ 

คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences. Deferred tax assets for deductible 

temporary differences and tax losses carried forward are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit 

will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.  

 At each reporting period, 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. 

5.19 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. 

6. 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.  

Impairment of equity investments 

The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when 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 of the management. 

Building and equipment and depreciation 

In determining depreciation of building and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and residual 

values of the Company’s building, and equipment and to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

In addition, the management is required to review building and equipment for impairment on a periodical basis and record 

impairment losses 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. 
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คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหาร

จำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก

อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ตองประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสนิไหมทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน 

คือ สวนของคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและบริษัทฯ ไดรับรายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯ ยัง

ไมไดรับรายงาน (incurred but not reported - IBNR) ซึ่งตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานสากล เชน วิธี Chain 

Ladder หรือวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ 

ขอสมมติหลักที่ใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึ่งไดแก การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหม

ทดแทน การจายชำระคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯ คาสินไหมทดแทนเฉล่ีย จำนวนครั้งของคาสินไหม เปนตน ในการคำนวณตามวิธีการ

ทางคณิตศาสตรประกันภัยนี้ จะทำการวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuary) ซึ่งเปนผู

ที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจประกันภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนผูวิเคราะห 

อยางไรก็ตาม ประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงได 

ทั้งนี้ คปภ. ไดอนุโลมใหการคำนวณเงินสำรองความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯ ยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not yet reported - 

IBNR) สามารถคำนวณและรับรองโดยผูบริหารของบริษัทฯ ที่ไดรับอนุญาตจาก คปภ.  

สำรองความเส่ียงภัยที่ไมสิ้นสุด 

สำรองประกันภัยสำหรับความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชการประมาณการท่ีดีที่สุดของ 

คาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกลาวจำเปนตองใชดุลยพินิจของ 

ฝายบริหาร ซึ่งอางองิจากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

บริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 

ที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินน้ันได ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทฯ ควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอ 

ตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติตางๆ  

ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน 

คดีฟองรอง 

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว

และเชื่อมั่นวาความเสียหายเกิดขึ้นจะไมเกินกวาจำนวนที่ไดบันทึกไวแลวในงบการเงิน 
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Goodwill and intangible assets 

The initial recognition and measurement of goodwill and intangible assets, and subsequent impairment testing, require 

management to make estimates of cash flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable 

discount rate in order to calculate the present value of those cash flows. 

Loss reserve and outstanding claims 

At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserve and outstanding claims taking into account two 

factors. These are the claims incurred and reported, and the of claims incurred but not reported (IBNR). The ultimate cost of 

outstanding claims is established using a range of standard actuarial claims projection techniques, such as the Chain Ladder and 

Bornheutter-Ferguson methods. 

The main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the development of claims estimates, 

paid and incurred losses, average costs per claim and claim numbers etc. 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. 

In this regard, the OIC has allowed reserves for loss that has been incurred but not yet reported (IBNR) to be calculated and 

certified by the management of company that have received permission from the OIC. 

Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to incur over the 

remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgment, with reference to 

historical data and the best estimates available at the time. 

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.  

Post-employment benefits under defined benefit plans 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on 

various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

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 in the financial statements. 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

เงินสด 682,900 419,500 

เงินฝากธนาคารประเภทไมกำหนดระยะเวลาจายคืน 184,808,736 206,626,172 

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือสิ้นกำหนดระยะเวลา 1,414,464,460 1,319,451,037 

รวม 1,599,956,096 1,526,496,709 

เงินลงทุนระยะส้ันที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน 60,000,000 199,842,945 

หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา   

ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา (1,345,730,500) (1,257,852,494) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจำกัดในการใช (64,080,112) (48,798,701) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 250,145,484 419,688,459 

 

8. เบ้ียประกันภัยค�างรับสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับจำแนกอายุตามเงินตนที่คางชำระนับตั้งแตวนัครบกำหนดชำระ

ตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้ 

    (หนวย: บาท) 

 2554 

 ผู�เอาประกันภัย 
ตัวแทนและนายหน�า
ประกันภัย 

การรับ                
ประกันภัยต�อ 

รวม 

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ 19,220,232 584,735,650 66,292,138 670,248,020 

คางรับไมเกิน 30 วัน 7,816,935 63,473,356 1,361,341 72,651,632 

คางรับเกินกวา 30 - 60 วัน 3,886,898 27,637,269 1,396,946 32,921,113 

คางรับเกินกวา 60 - 90 วัน 2,513,321 11,756,786 2,621,927 16,892,034 

คางรับเกินกวา 90 วัน - 1 ป 5,908,374 14,326,272 2,885,708 23,120,354 

คางรับเกินกวา 1 ป 11,035,352 1,015,586 1,115,753 13,166,691 

รวม 50,381,112 702,944,919 75,673,813 828,999,844 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (75,970) (3,024,030) - (3,100,000) 

เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ 50,305,142 699,920,889 75,673,813 825,899,844 
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7. Cash and cash equivalents 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Cash 682,900 419,500 

Deposits at banks with no fixed maturity date 184,808,736 206,626,172 

Deposits at banks with fixed maturity date 1,414,464,460 1,319,451,037 

Total 1,599,956,096 1,526,496,709 

Short-term Investments - maturity within 3 months 60,000,000 199,842,945 

Less: Deposits at banks - maturity over 3 months (1,345,730,500) (1,257,852,494) 

Restricted deposits at banks (64,080,112) (48,798,701) 

Cash and cash equivalents 250,145,484 419,688,459 

 

8. Premium receivables, net  
Balances of premium receivables as at 31 December 2011 and 2010 are classified by aging from the maturity date under the 

stipulated law of the premium collection as follows: 

    (Unit: Baht) 

 2011 

 Insured 
Agents and 
brokers 

Reinsurers Total 

Not yet due 19,220,232 584,735,650 66,292,138 670,248,020 

Not over 30 days 7,816,935 63,473,356 1,361,341 72,651,632 

Over 30 days to 60 days 3,886,898 27,637,269 1,396,946 32,921,113 

Over 60 days to 90 days 2,513,321 11,756,786 2,621,927 16,892,034 

Over 90 days to 1 year 5,908,374 14,326,272 2,885,708 23,120,354 

Over 1 year 11,035,352 1,015,586 1,115,753 13,166,691 

Total 50,381,112 702,944,919 75,673,813 828,999,844 

Less: Allowance for doubtful accounts (75,970) (3,024,030) - (3,100,000) 

Premium receivables, net 50,305,142 699,920,889 75,673,813 825,899,844 
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    (หนวย: บาท) 

 2553 

 ผู�เอาประกันภัย 
ตัวแทนและนายหน�า
ประกันภัย 

การรับ                
ประกันภัยต�อ 

รวม 

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ 34,109,969 401,834,038 3,215,430 439,159,437 

คางรับไมเกิน 30 วัน 12,320,213 52,314,601 4,435,414 69,070,228 

คางรับเกินกวา 30 - 60 วัน 10,622,140 23,554,345 1,160,102 35,336,587 

คางรับเกินกวา 60 - 90 วัน 4,000,006 13,569,813 603,267 18,173,086 

คางรับเกินกวา 90 วัน - 1 ป 20,903,050 23,723,073 2,668,695 47,294,818 

คางรับเกินกวา 1 ป 580,531 4,994,309 2,393,467 7,968,307 

รวม 82,535,909 519,990,179 14,476,375 617,002,463 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,698,802) (14,301,198) (1,522,424) (26,522,424) 

เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ 71,837,107 505,688,981 12,953,951 590,480,039 

 

บริษัทฯ มอบหมายใหฝายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยเปนผูรับผิดชอบในการทวงถามและติดตามเบี้ยประกันภัยคางรับ รายงานสรุปเบี้ย

ประกันภัยคางชำระพรอมรายละเอียดกรมธรรมประกันภัย กำหนดเวลาการชำระเบ้ียประกันภัยและจำนวนท่ีคางชำระจะถูกจัดสงใหผูเอา

ประกันภัย ตัวแทนและนายหนาเปนการลวงหนาในแตละเดือน เบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดชำระและจำนวนท่ีคางชำระนานจะถูกติดตาม

ทวงถามในทันทีเพื่อใหจายชำระตรงตามกำหนด บริษัทฯ ประเมินคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามประมาณการเบ้ียประกันภัยคางรับที่คาดวาจะ

เก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินในอดีต ประกอบกับการวิเคราะหอายุหนี้คงเหลือ 

9. สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อสุทธ ิ

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 67,007,417 66,864,369 

เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ - สุทธิ 412,465,238 350,934,023 

สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ 6,978,779,671 1,615,812,113 

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ - สุทธิ 7,458,252,326 2,033,610,505 

 

สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมสำรองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอ 

ของอุทกภัยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จำนวนเงินประมาณ 5,301 ลานบาท 
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    (Unit: Baht) 

 2010 

 Insured 
Agents and 
brokers 

Reinsurers Total 

Not yet due 34,109,969 401,834,038 3,215,430 439,159,437 

Not over 30 days 12,320,213 52,314,601 4,435,414 69,070,228 

Over 30 days to 60 days 10,622,140 23,554,345 1,160,102 35,336,587 

Over 60 days to 90 days 4,000,006 13,569,813 603,267 18,173,086 

Over 90 days to 1 year 20,903,050 23,723,073 2,668,695 47,294,818 

Over 1 year 580,531 4,994,309 2,393,467 7,968,307 

Total 82,535,909 519,990,179 14,476,375 617,002,463 

Less: Allowance for doubtful accounts (10,698,802) (14,301,198) (1,522,424) (26,522,424) 

Premium receivables, net 71,837,107 505,688,981 12,953,951 590,480,039 

 

The Company assigns the premium management department who is responsible for collection and following-up premium 

receivables. Summary report of outstanding balances with details of insurance policy, due date and premium amount is sent to 

insure, agent and broker in advance each month. Premium due and outstanding amount is followed up immediately to ensure 

payment is made on time. The Company determines an allowance for doubtful accounts which is equivalent to the estimated 

collection losses that may be incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on historical collection 

experience combined with a review of all outstanding receivables. 

9. Reinsurance assets, net 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Amounts deposit on reinsurance  67,007,417 66,864,369 

Amounts due from reinsurers, net 412,465,238 350,934,023 

Insurance reserve refundable from reinsurers 6,978,779,671 1,615,812,113 

Reinsurance assets, net 7,458,252,326 2,033,610,505 

 

Loss reserves and outstanding claims as at 31 December 2011 includes Baht 5,301 million reserve of flood claims as described 

in Note 1.2 to the financial statements. 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอจำแนกอายุตามเงินตนที่คางชำระแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ 181,562,750 106,804,809 

คางรับไมเกินระยะเวลา 12 เดือน  184,611,679 220,348,584 

คางรับเกินกวา 1 - 2  ป 24,773,073 8,639,890 

คางรับเกินกวา 2 ป 31,667,715 17,910,413 

รวม 422,615,217 353,703,696 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,149,979) (2,769,673) 

เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันตอ - สุทธิ 412,465,238 350,934,023 

 

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย�  
10.1 เงินลงทุนเผื่อขาย 

     (หนวย: บาท) 

 2554 

 ราคาทุน 
กำไรที่ยัง 
ไม�เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนที่ยัง 
ไม�เกิดข้ึน   จริง 

มูลค�ายุติธรรม 
ร�อยละต�อ
สินทรัพย�รวม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      

พันธบัตรรัฐบาลไทย 572,836,620 1,227,511 (221,377) 573,842,754 3.3 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 38,321,212 266,596 - 38,587,808 0.2 

รวม 611,157,832 1,494,107 (221,377) 612,430,562 3.5 

หลักทรัพยเอกชน      

หุนกู  384,248,853 1,018,100 (211,826) 385,055,127 2.2 

หุนทุน 694,305,619 186,982,749 (72,545,110) 808,743,258 4.7 

หนวยลงทุน 708,558,707 32,049,275 (35,751,862) 704,856,120 4.1 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,365,880 - (979,848) 386,032 0.0 

รวม 1,788,479,059 220,050,124 (109,488,646) 1,899,040,537 11.0 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  2,399,636,891 221,544,231 (109,710,023) 2,511,471,099 14.5 
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Amounts due from reinsurers as at 31 December 2011 and 2010 are classified by aging as follows:  

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Not yet due 181,562,750 106,804,809 

Not over 12 months 184,611,679 220,348,584 

Over 1 year to 2 years 24,773,073 8,639,890 

Over 2 years 31,667,715 17,910,413 

Total 422,615,217 353,703,696 

Less: Allowance for doubtful accounts (10,149,979) (2,769,673) 

Amounts due from reinsurers, net 412,465,238 350,934,023 

 

10. Investments in securities 
10.1 Available-for-sale investments 

     (Unit: Baht) 

 2011 

 Cost 
Unrealised 
gain 

Unrealised 
loss 

Fair value 
Percentage to 
total assets 

Government and state enterprise 

securities 
     

Government securities 572,836,620 1,227,511 (221,377) 573,842,754 3.3 

State enterprise securities 38,321,212 266,596 - 38,587,808 0.2 

Total 611,157,832 1,494,107 (221,377) 612,430,562 3.5 

Private enterprise securities      

Debentures 384,248,853 1,018,100 (211,826) 385,055,127 2.2 

Stocks 694,305,619 186,982,749 (72,545,110) 808,743,258 4.7 

Units trust 708,558,707 32,049,275 (35,751,862) 704,856,120 4.1 

Warrants 1,365,880 - (979,848) 386,032 0.0 

Total 1,788,479,059 220,050,124 (109,488,646) 1,899,040,537 11.0 

Total available-for-sale investments 2,399,636,891 221,544,231 (109,710,023) 2,511,471,099 14.5 
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     (หนวย: บาท) 

 2553 

 ราคาทุน 
กำไรที่ยัง 
ไม�เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนที่ยัง 
ไม�เกิดข้ึนจริง 

มูลค�ายุติธรรม 
ร�อยละต�อ
สินทรัพย�รวม 

หลักทรัพยรัฐบาล 

และรัฐวิสาหกิจ 
     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 615,259,340 441,911 (801,443) 614,899,808 5.3 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 10,001,385 357,270 - 10,358,655 0.1 

รวม 625,260,725 799,181 (801,443) 625,258,463 5.4 

หลักทรัพยเอกชน      

หุนกู  36,480,769 804,623 - 37,285,392 0.3 

หุนทุน 547,906,861 305,808,380 (19,109,839) 834,605,402 7.2 

หนวยลงทุน 945,054,353 65,919,357 (14,290,693) 996,683,017 8.5 

รวม 1,529,441,983 372,532,360 (33,400,532) 1,868,573,811 16.0 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  2,154,702,708 373,331,541 (34,201,975) 2,493,832,274 21.4 

 

10.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 

    (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 
ราคาทุน/ราคาทุน                         
ตัดจำหน�าย 

ร�อยละต�อ 
สินทรัพย�รวม 

ราคาทุน/ราคาทุน                         
ตัดจำหน�าย 

ร�อยละต�อ 
สินทรัพย�รวม 

หลักทรัพยรัฐบาล 

และรัฐวิสาหกิจ 
    

พันธบัตรรัฐบาลไทย 772,862,161 4.5 805,357,116 6.9 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 298,666,507 1.7 346,923,474 3.0 

สลากออมทรัพย 25,094,187 0.2 10,038,131 0.1 

รวม 1,096,622,855 6.4 1,162,318,721 10.0 

หลักทรัพยเอกชน     

ตั๋วแลกเงิน 200,000,000 1.1 50,000,000 0.4 

หุนกู  717,891,215 4.2 798,509,809 6.9 

รวม 917,891,215 5.3 848,509,809 7.3 

รายงานประจำป� 2554 



 

     (Unit: Baht) 

 2010 

 Cost 
Unrealised 
gain 

Unrealised 
loss 

Fair value 
Percentage to 
total assets 

Government and state enterprise    

securities 
     

Government securities 615,259,340 441,911 (801,443) 614,899,808 5.3 

State enterprise securities 10,001,385 357,270 - 10,358,655 0.1 

Total 625,260,725 799,181 (801,443) 625,258,463 5.4 

Private enterprise securities      

Debentures 36,480,769 804,623 - 37,285,392 0.3 

Stocks 547,906,861 305,808,380 (19,109,839) 834,605,402 7.2 

Units trust 945,054,353 65,919,357 (14,290,693) 996,683,017 8.5 

Total 1,529,441,983 372,532,360 (33,400,532) 1,868,573,811 16.0 

Total available-for-sale investments 2,154,702,708 373,331,540 (34,201,975) 2,493,832,274 21.4 

 

10.2 Held to-maturity investments 

    (Unit: Baht) 

 2011 2010 

 
Cost/  
Amortised cost 

Percentage to 
total assets 

Cost/  
Amortised cost 

Percentage to 
total assets 

Government and state enterprise  

securities 
    

Government securities 772,862,161 4.5 805,357,116 6.9 

State enterprise securities 298,666,507 1.7 346,923,474 3.0 

Saving lottery 25,094,187 0.2 10,038,131 0.1 

Total 1,096,622,855 6.4 1,162,318,721 10.0 

Private enterprise securities     

Bill of exchange 200,000,000 1.1 50,000,000 0.4 

Debenture 717,891,215 4.2 798,509,809 6.9 

Total 917,891,215 5.3 848,509,809 7.3 
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    (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 
ราคาทุน/ราคาทุน                         
ตัดจำหน�าย 

ร�อยละต�อ 
สินทรัพย�รวม 

ราคาทุน/ราคาทุน                         
ตัดจำหน�าย 

ร�อยละต�อ 
สินทรัพย�รวม 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด 

เกินกวา 3 เดือน 
    

เงินฝากธนาคารพาณิชย 1,402,520,498 8.1 1,305,611,195 11.2 

รวม 1,402,520,498 8.1 1,305,611,195 11.2 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ 3,417,034,568 19.8 3,316,439,725 28.5 

 

10.3 เงินลงทุนทั่วไป 

    (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 ราคาทุน 
ร�อยละต�อ 
สินทรัพย�รวม 

ราคาทุน 
ร�อยละต�อ 
สินทรัพย�รวม 

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ 

ของตลาด - ในประเทศ 
63,649,483 0.4 63,649,482 0.6 

รวม 63,649,483 0.4 63,649,482 0.6 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (16,874,820) (0.1) (4,927,545) (0.1) 

รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 46,774,663 0.3 58,721,937 0.5 

 

 

รายงานประจำป� 2554 



    (Unit: Baht) 

 2011 2010 

 
Cost/  
Amortised cost 

Percentage to 
total assets 

Cost/  
Amortised cost 

Percentage to 
total assets 

Deposits at banks - maturity over  

3 months 
    

Deposits at commercial banks 1,402,520,498 8.1 1,305,611,195 11.2 

Total 1,402,520,498 8.1 1,305,611,195 11.2 

Total held-to-maturity investments, net 3,417,034,568 19.8 3,316,439,725 28.5 

 

10.3 Other investments 

    (Unit: Baht) 

 2011 2010 

 Cost 
Percentage to 
total assets 

Cost 
Percentage to 
total assets 

Non-marketable equity securities - 

local 
63,649,483 0.4 63,649,482 0.6 

Total 63,649,483 0.4 63,649,482 0.6 

Less: Allowance for impairment (16,874,820) (0.1) (4,927,545) (0.1) 

Total other investments 46,774,663 0.3 58,721,937 0.5 
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10.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 

    (หนวย: บาท) 

 2554 

 ครบกำหนด 

 1 ป� 1-5 ป�  เกิน 5 ป� รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 443,642,111 105,803,172 23,391,337 572,836,620 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 24,028,383 14,292,829 - 38,321,212 

รวม 467,670,494 120,096,001 23,391,337 611,157,832 

บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน)  

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (81,242) 919,586 434,386 1,272,730 

รวม 467,589,252 121,015,587 23,825,723 612,430,562 

หลักทรัพยเอกชน     

หุนกู  62,128,739 310,613,362 11,506,752 384,248,853 

บวก: กำไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 52,181 373,999 380,094 806,274 

รวม 62,180,920 310,987,361 11,886,846 385,055,127 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 529,770,172 432,002,948 35,712,569 997,485,689 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 81,691,057 197,625,702 493,545,402 772,862,161 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 8,569,801 290,096,706 - 298,666,507 

สลากออมทรัพย - 25,094,187 - 25,094,187 

รวม 90,260,858 512,816,595 493,545,402 1,096,622,855 

รายงานประจำป� 2554 



10.4 Remaining period of debt securities 

    (Unit: Baht) 

 2011 

 Period to maturity 

 1 year 1-5 years  Over 5 years Total 

Available for-sale investments     

Government and state enterprise 

securities 
    

Government securities 443,642,111 105,803,172 23,391,337 572,836,620 

State enterprise securities 24,028,383 14,292,829 - 38,321,212 

Total 467,670,494 120,096,001 23,391,337 611,157,832 

Add (less): Unrealised gain (loss) (81,242) 919,586 434,386 1,272,730 

Total 467,589,252 121,015,587 23,825,723 612,430,562 

Private enterprise securities     

Debentures 62,128,739 310,613,362 11,506,752 384,248,853 

Add: Unrealised gain  52,181 373,999 380,094 806,274 

Total 62,180,920 310,987,361 11,886,846 385,055,127 

Total available-for-sale investments 529,770,172 432,002,948 35,712,569 997,485,689 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise 

securities 
    

Government securities 81,691,057 197,625,702 493,545,402 772,862,161 

State enterprise securities 8,569,801 290,096,706 - 298,666,507 

Saving lottery - 25,094,187 - 25,094,187 

Total 90,260,858 512,816,595 493,545,402 1,096,622,855 
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    (หนวย: บาท) 

 2553 

 ครบกำหนด 

 1 ป� 1-5 ป�  เกิน 5 ป� รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 536,934,629 70,867,000 7,457,711 615,259,340 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ - 10,001,385 - 10,001,385 

รวม 536,934,629 80,868,385 7,457,711 625,260,725 

 

    (หนวย: บาท) 

 2554 

 ครบกำหนด 

 1 ป� 1-5 ป�  เกิน 5 ป� รวม 

หลักทรัพยเอกชน     

ตั๋วแลกเงิน 200,000,000 - - 200,000,000 

หุนกู  75,161,655 527,706,098 115,023,462 717,891,215 

รวม 275,161,655 527,706,098 115,023,462 917,891,215 

เงินฝากสถาบันการเงิน - ครบกำหนด 

เกินกวา 3 เดือน 
    

เงินฝากธนาคารพาณิชย 1,212,509,838 190,010,610 - 1,402,520,448 

รวม 1,212,509,838 190,010,610 - 1,402,520,448 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 1,577,932,351 1,230,533,303 608,568,864 3,417,034,518 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2,107,702,523 1,662,536,251 644,281,433 4,414,520,207 

รายงานประจำป� 2554 



    (Unit: Baht) 

 2010 

 Period to maturity 

 1 year 1-5 years  Over 5 years Total 

Available for-sale investments     

Government and state enterprise 

securities 
    

Government securities 536,934,629 70,867,000 7,457,711 615,259,340 

State enterprise securities - 10,001,385 - 10,001,385 

Total 536,934,629 80,868,385 7,457,711 625,260,725 

 

    (Unit: Baht) 

 2011 

 Period to maturity 

 1 year 1-5 years  Over 5 years Total 

Private enterprise securities     

Bill of exchange 200,000,000 - - 200,000,000 

Debentures 75,161,655 527,706,098 115,023,462 717,891,215 

Total 275,161,655 527,706,098 115,023,462 917,891,215 

Deposits at banks - maturity over  

3 months 
    

Deposits at commercial banks 1,212,509,838 190,010,610 - 1,402,520,448 

Total 1,212,509,838 190,010,610 - 1,402,520,448 

Total investments in debt, net 1,577,932,351 1,230,533,303 608,568,864 3,417,034,518 

Total held-to-maturity investments 2,107,702,523 1,662,536,251 644,281,433 4,414,520,207 
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    (หนวย: บาท) 

 2553 

 ครบกำหนด 

 1 ป� 1-5 ป�  เกิน 5 ป� รวม 

บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน)  

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 
(656,032) 522,208 131,562 (2,262) 

รวม 536,278,597 81,390,593 7,589,273 625,258,463 

หลักทรัพยเอกชน     

หุนกู  10,001,374 26,479,395 - 36,480,769 

บวก: กำไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 86,304 718,319 - 804,623 

รวม 10,087,678 27,197,714 - 37,285,392 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 546,366,275 108,588,307 7,589,273 662,543,855 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 30,212,880 238,839,169 536,305,067 805,357,116 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 40,802,275 287,044,704 19,076,495 346,923,474 

สลากออมทรัพย - 10,038,131 - 10,038,131 

รวม 71,015,155 535,922,004 555,381,562 1,162,318,721 

หลักทรัพยเอกชน     

ตั๋วแลกเงิน - 50,000,000 - 50,000,000 

หุนกู  120,000,000 537,104,747 141,405,062 798,509,809 

รวม 120,000,000 587,104,747 141,405,062 848,509,809 

เงินฝากสถาบันการเงิน - ครบกำหนด 

เกินกวา 3 เดือน 
    

เงินฝากธนาคารพาณิชย 432,611,195 873,000,000 - 1,305,611,195 

รวม 432,611,195 873,000,000 - 1,305,611,195 

 

รายงานประจำป� 2554 



    (Unit: Baht) 

 2010 

 Period to maturity 

 1 year 1-5 years  Over 5 years Total 

Add: Unrealised gain (656,032) 522,208 131,562 (2,262) 

Total 536,278,597 81,390,593 7,589,273 625,258,463 

Private enterprise securities     

Debentures 10,001,374 26,479,395 - 36,480,769 

Add (less): Unrealised gain (loss) 86,304 718,319 - 804,623 

Total 10,087,678 27,197,714 - 37,285,392 

Total available-for-sale investments 546,366,275 108,588,307 7,589,273 662,543,855 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise 

securities 
    

Government securities 30,212,880 238,839,169 536,305,067 805,357,116 

State enterprise securities 40,802,275 287,044,704 19,076,495 346,923,474 

Saving lottery - 10,038,131 - 10,038,131 

Total 71,015,155 535,922,004 555,381,562 1,162,318,721 

Private enterprise securities     

Bill of exchange - 50,000,000 - 50,000,000 

Debentures 120,000,000 537,104,747 141,405,062 798,509,809 

Total 120,000,000 587,104,747 141,405,062 848,509,809 

Deposits at banks - maturity over  

3 months 
    

Deposits at commercial banks 432,611,195 873,000,000 - 1,305,611,195 

Total 432,611,195 873,000,000 - 1,305,611,195 
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    (หนวย: บาท) 

 2553 

 ครบกำหนด 

 1 ป� 1-5 ป�  เกิน 5 ป� รวม 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 623,626,350 1,996,026,751 696,786,624 3,316,439,725 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 1,169,992,625 2,104,615,058 704,375,897 3,978,983,580 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากประจำสวนหน่ึงจำนวนประมาณ 15.1 ลานบาท (2553: 14.8 ลานบาท) มีขอจำกัดในการใช ทั้งนี้

เปนไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พันธบัตรจำนวน 0.5 ลานบาท (2553: 0.7 ลานบาท) ใชเปนหลักทรัพยในการยื่นประกันตอศาลกรณีที่ 

ผูเอาประกันที่เปนผูขับขี่รถยนตตกเปนผูตองหา 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 เงินฝากประจำและพันธบัตรบางสวนไดนำไปวางไวกับนายทะเบียนตามท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 29 และ 30 

11. เงินให�กู�ยืมสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับโดยจำแนกอายุ ตามเงินตนและดอกเบ้ียที่คางชำระ

แสดงไดดังนี้ 

      (หนวย: บาท) 

 2554 

 เงินให�กู�ยืม 

 ทรัพย�สินจำนองเป�นประกัน อื่นๆ รวม 

ระยะเวลาค�าง
ชำระ 

เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย รวม 

ยังไมถึง

กำหนดชำระ 
23,672,739 - 3,856,992 - 27,529,731 - 27,529,731 

เกินกวา

กำหนดชำระ 
       

นอยกวา  

3 เดือน 
1,669,776 10,172 - - 1,669,776 10,172 1,679,948 

มากกวา 

12 เดือน 771,714 - - - 771,714 - 771,714 

รวม 26,114,229 10,172 3,856,992 - 29,971,221 10,172 29,981,393 

 

รายงานประจำป� 2554 



    (Unit: Baht) 

 2010 

 Period to maturity 

 1 year 1-5 years Over 5 years Total 

Total held-to-maturity investments 623,626,350 1,996,026,751 696,786,624 3,316,439,725 

Total investments in debt, net 1,169,992,625 2,104,615,058 704,375,897 3,978,983,580 

 

 As at 31 December 2011, fixed deposits amounting to Baht 15.1 million (2010: Baht 14.8 million) have been restricted in 

respect of normal course of business. 

 As at 31 December 2011, bonds of Baht 0.5 million (2010: Baht 0.7 million) have been placed with the court as a security 

for cases brought against insured driver. 

 Certain fixed deposits and bonds have been pledged with Registrar of the Office of Insurance Commission as disclosed in 

notes 29 and 30. 

11. Loans, net 
As at 31 December 2011 and 2010, loans and accrued interest aged by principal and accrued interest are as follows: 

      (Unit: Baht) 

 2011 

 Loans 

 Mortgage loans Others Total 

Outstanding 
period 

Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 23,672,739 - 3,856,992 - 27,529,731 - 27,529,731 

Overdue        

Less than 

3 months 
1,669,776 10,172 - - 1,669,776 10,172 1,679,948 

Over  

12 months 771,714 - - - 771,714 - 771,714 

Total 26,114,229 10,172 3,856,992 - 29,971,221 10,172 29,981,393 
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      (หนวย: บาท) 

 2554 

 เงินให�กู�ยืม 

 ทรัพย�สินจำนองเป�นประกัน อื่นๆ รวม 

ระยะเวลาค�าง
ชำระ 

เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย รวม 

หัก: คาเผื่อ

หนี้สงสัย 

จะสูญ (497,280) - - - (497,280) - (497,280) 

เงินใหกูยืม

และดอกเบ้ีย

คางรับ-สุทธิ 25,616,949 10,172 3,856,992 - 29,473,941 10,172 29,484,113 

 

   (หนวย: บาท) 

 2554 

 เงินลงทุนให�เช�าซ้ือรถ 

ระยะเวลาค�างชำระ 
ลูกหนี้ตาม 
สัญญาเช�าซ้ือ – สุทธิภาษี 

ดอกผลเช�าซ้ือ 
รอการตัดบัญชี 

ลูกหนี้ตามสัญญา 
เช�าซื้อคงเหลือ 

ยังไมถึงกำหนดชำระ 244,335 (15,287) 229,048 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 244,335 (15,287) 229,048 

 

      (หนวย: บาท) 

 2553 

 เงินให�กู�ยืม 

 ทรัพย�สินจำนองเป�นประกัน อื่นๆ รวม 

ระยะเวลาค�าง
ชำระ 

เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย รวม 

ยังไมถึง

กำหนดชำระ 29,556,048 - 3,436,281 - 32,992,329 - 32,992,329 

 

รายงานประจำป� 2554 



      (Unit: Baht) 

 2011 

 Loans 

 Mortgage loans Others Total 

Outstanding 
period 

Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Less: 

Allowance 

for doubtful 

accounts (497,280) - - - (497,280) - (497,280) 

Loans and 

accrued 

interest, net 25,616,949 10,172 3,856,992 - 29,473,941 10,172 29,484,113 

 

   (หนวย: บาท) 

 2011 

 Investments in hire-purchase 

Outstanding period 
Hire-purchase 
receivables - net of tax 

Deferred interest 
Hire-purchase 
receivables, net 

Not yet due 244,335 (15,287) 229,048 

Total investment, net 244,335 (15,287) 229,048 

 

      (Unit: Baht) 

 2010 

 Loans 

 Mortgage loans Others Total 

Outstanding 
period 

Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 29,556,048 - 3,436,281 - 32,992,329 - 32,992,329 
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      (หนวย: บาท) 

 2553 

 เงินให�กู�ยืม 

 ทรัพย�สินจำนองเป�นประกัน อื่นๆ รวม 

ระยะเวลาค�าง
ชำระ 

เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย เงินต�น ดอกเบี้ย รวม 

เกินกวา

กำหนดชำระ 
       

นอยกวา  

3 เดือน 
1,015,547 6,900 - - 1,015,547 6,900 1,022,447 

มากกวา 

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: คาเผื่อ

หนี้สงสัย 

จะสูญ (497,280) - - - (497,280) - (497,280) 

เงินใหกูยืม

และดอกเบ้ีย

คางรับ-สุทธิ 30,846,029 6,900 3,436,281 - 34,282,310 6,900 34,289,210 

 

   (หนวย: บาท) 

 2553 

 เงินลงทุนให�เช�าซ้ือรถ 

ระยะเวลาค�างชำระ 
ลูกหนี้ตาม 
สัญญาเช�าซ้ือ – สุทธิภาษี 

ดอกผลเช�าซ้ือ 
รอการตัดบัญชี 

ลูกหนี้ตามสัญญา 
เช�าซื้อคงเหลือ 

ยังไมถึงกำหนดชำระ 529,277 (37,048) 492,229 

เกินกวากำหนดชำระ    

นอยกวา 3 เดือน 134,856 (5,863) 128,993 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 664,133 (42,911) 621,222 

 

รายงานประจำป� 2554 



      (Unit: Baht) 

 2010 

 Loans 

 Mortgage loans Others Total 

Outstanding 
period 

Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Overdue        

Less than 

3 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 

 

   (หนวย: บาท) 

 2010 

 Investments in hire-purchase 

Outstanding period 
Hire-purchase 
receivables - net of tax 

Deferred interest 
Hire-purchase 
receivables, net 

Not yet due 529,277 (37,048) 492,229 

Overdue    

Less than 3 months 134,856 (5,863) 128,993 

Total investment, net 664,133 (42,911) 621,222 
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บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกพนักงานในโครงการสวัสดิการโดยกำหนดวงเงินกูยืมกรณีบุคคลและหลักทรัพยค้ำประกันไมเกินรอยละ 80 ของราคา

ประเมินหลักทรัพยที่ค้ำประกันหรือไมเกิน 10 เทาของเงินเดือนและไมเกิน 300,000 บาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.9 - 6.0 ตอป ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 เงินใหกูยืมแกพนักงานมีจำนวนเงิน 3.9 ลานบาท (2553: 3.4 ลานบาท) 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�สุทธิ 

     (หนวย: บาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ 
ส�วนปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแต�ง
และอุปกรณ�
สำนักงาน 

ยานพาหนะ 
สินทรัพย�ระหว�าง
ก�อสร�าง 

รวม 

ราคาทุน       

31 ธันวาคม 2553 42,996,479 288,270,120 324,443,776 11,859,686 21,376,447 688,946,508 

ซื้อเพิ่ม 7,696,900 - 15,910,020 - 37,181,931 60,788,851 

โอนระหวางงวด - 31,638,447 21,075,762 - (52,714,209) - 

จำหนาย / ตัด

จำหนาย 
- - (3,564) - - (3,564) 

31 ธันวาคม 2554 50,693,379 319,908,567 361,425,994 11,859,686 5,844,169 749,731,795 

คาเสื่อมราคาสะสม       

31 ธันวาคม 2553 - 142,675,803 271,134,418 9,068,257 - 422,878,478 

คาเสื่อมราคา - 12,114,199 19,955,270 1,171,963 - 33,241,432 

คาเส่ือมราคาสำหรับ

สวนที่จำหนาย /  

ตัดจำหนาย 

- - (2,251) - - (2,251) 

31 ธันวาคม 2554 - 154,790,002 291,087,437 10,240,220 - 456,117,659 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2553 42,996,479 145,594,317 53,309,358 2,791,429 21,376,447 266,068,030 

31 ธันวาคม 2554 50,693,379 165,118,565 70,338,557 1,619,466 5,844,169 293,614,136 

คาเสื่อมราคาสำหรับป       

2553      38,765,536 

2554      33,241,432 

รายงานประจำป� 2554 



The Company provides loans to employees under staff benefit plan.  The loans are limited not exceed 80% of secured assets or 

10 times of salary and not over Baht 300,000 for personal guarantee.  Interest is charged at 3.9% - 6.0% per annum.  As at 31 

December 2011, loans to employees are Baht 3.9 million (2010: Baht 3.4 million). 

12. Property, buildings and equipment, net 

     (Unit: Baht) 

 Land 
Buildings and 
building 
improvements 

Furniture,  
fixtures and  
office 
equipment 

Vehicles 
Assets under 
construction 

Total 

Cost:       

31 December 2010 42,996,479 288,270,120 324,443,776 11,859,686 21,376,447 688,946,508 

Additions 7,696,900 - 15,910,020 - 37,181,931 60,788,851 

Transfer in / (out) - 31,638,447 21,075,762 - (52,714,209) - 

Disposals / write-off - - (3,564) - - (3,564) 

31 December 2011 50,693,379 319,908,567 361,425,994 11,859,686 5,844,169 749,731,795 

Accumulated 

depreciation: 
      

31 December 2010 - 142,675,803 271,134,418 9,068,257 - 422,878,478 

Depreciation charge - 12,114,199 19,955,270 1,171,963 - 33,241,432 

Disposals / write-off - - (2,251) - - (2,251) 

31 December 2011 - 154,790,002 291,087,437 10,240,220 - 456,117,659 

Net book value:       

31 December 2010 42,996,479 145,594,317 53,309,358 2,791,429 21,376,447 266,068,030 

31 December 2011 50,693,379 165,118,565 70,338,557 1,619,466 5,844,169 293,614,136 

Depreciation for the 

year 
      

2010      38,765,536 

2011      33,241,432 
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     (หนวย: บาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ 
ส�วนปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแต�ง
และอุปกรณ�
สำนักงาน 

ยานพาหนะ 
สินทรัพย�ระหว�าง
ก�อสร�าง 

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 

จำหนาย /  

ตัดจำหนาย 
- - (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 

คาเสื่อมราคาสะสม       

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

คาเสื่อมราคา - 12,757,447 24,585,260 1,422,829 - 38,765,536 

คาเสื่อมราคาสำหรับ       

สวนที่จำหนาย / 

ตัดจำหนาย - - (37,957,703) (4,834,298) - (42,792,001) 

31 ธันวาคม 2553 - 142,675,803 271,134,418 9,068,257 - 422,878,478 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

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 

คาเสื่อมราคาสำหรับป       

2552      35,598,237 

2553      38,765,536 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน และยานพาหนะจำนวนหน่ึงซึ่ง 

ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 307.2  

ลานบาท (2553: 286.3 ลานบาท) 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงการประมาณการอายุการใชงานของอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร จาก 20 ปเปน  

50 ป การเปลี่ยนแปลงการประมาณการดังกลาวถูกปรับใชทันทีในรอบบัญชีนี้ ทำใหคาเสื่อมราคาสำหรับปลดลงเปนจำนวน 0.9 ลานบาท 

รายงานประจำป� 2554 



     (Unit: Baht) 

 Land 
Buildings and 
building 
improvements 

Furniture,  
fixtures and  
office 
equipment 

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 charge - 12,757,447 24,585,260 1,422,829 - 38,765,536 

Disposals / write-o - - (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 

 

As at 31 December 2011, certain buildings and equipment have been fully depreciated but are still in use. The gross carrying 

amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to approximately Baht 307.2 million (2010: Baht 

286.3 million). 

Effective from 1 January 2011, the Company has revised useful life of building and building improvement from 20 years to  

50 years. The change is accounted for prospectively and results in a decrease in depreciation charge for the year of Baht 0.9 

million. 
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13. สินทรัพย�ไม�มีตัวตนสุทธิ 

     (หนวย: บาท) 

 ค�าความนิยม 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร� 

ความสัมพันธ�
เครือข�ายธุรกิจ 

ความสัมพันธ�กับ
ลูกค�า 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�
ระหว�างพัฒนา 

รวม 

ราคาทุน       

31 ธันวาคม 2552 631,900,000 73,461,288 113,054,853 18,700,000 - 837,116,141 

เพิ่มขึ้น - 10,152,407 - - - 10,152,407 

31 ธันวาคม 2553 631,900,000 83,613,695 113,054,853 18,700,000 - 847,268,548 

เพิ่มขึ้น - 3,381,263 - - 2,734,168 6,115,431 

31 ธันวาคม 2554 631,900,000 86,994,958 113,054,853 18,700,000 2,734,168 853,383,979 

คาตัดจำหนายสะสม       

31 ธันวาคม 2552 - 36,496,961 11,563,601 1,912,694 - 49,973,256 

คาตัดจำหนาย - 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 

คาตัดจำหนาย - 6,336,515 7,536,990 1,246,667 - 15,120,172 

31 ธันวาคม 2554 - 48,129,191 26,637,582 4,406,027 - 79,172,800 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2553 631,900,000 41,821,019 93,954,261 15,540,640 - 783,215,920 

31 ธันวาคม 2554 631,900,000 38,865,767 86,417,271 14,293,973 2,734,168 774,211,179 

รายงานประจำป� 2554 



13. Intangible assets, net 

     (Unit: Baht) 

 Goodwill 
Computer 
software 

Network 
relationship 

Customer 
relationship 

Computer 
Software in 
progress 

Total 

Cost:       

31 December 2009 631,900,000 73,461,288 113,054,853 18,700,000 - 837,116,141 

Additions - 10,152,407 - - - 10,152,407 

31 December 2010 631,900,000 83,613,695 113,054,853 18,700,000 - 847,268,548 

Additions - 3,381,263 - - 2,734,168 6,115,431 

31 December 2011 631,900,000 86,994,958 113,054,853 18,700,000 2,734,168 853,383,979 

Accumulated 

amortisation  
      

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 

31 December 2010 - 41,792,676 19,100,592 3,159,360 - 64,052,628 

Amortisation charge - 6,336,515 7,536,990 1,246,667 - 15,120,172 

31 December 2011 - 48,129,191 26,637,582 4,406,027 - 79,172,800 

Net book value:       

31 December 2010 631,900,000 41,821,019 93,954,261 15,540,640 - 783,215,920 

31 December 2011 631,900,000 38,865,767 86,417,271 14,293,973 2,734,168 774,211,179 
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14. ภาษีเงินได� 
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวยรายการดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 233,665,607 163,488,605 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน 2,218,684 5,754,245 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:   

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีเงินไดรอยละ 25 เปนอัตรารอยละ 30 - (68,852,404) 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีเงินไดรอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 23  

และรอยละ 20 
141,404,763 - 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการผลแตกตางชั่วคราว (151,797,432) (63,667,071) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 225,491,622 36,723,375 

 

จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุป

ไดดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 68,188,607 (49,303,815) 

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี 10,222,846 (16,956,477) 

 78,411,453 (66,260,292) 

 

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 และ 2553 สามารถแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 282,503,619 430,222,654 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 30% 25% 

 

รายงานประจำป� 2554 



14. Income tax 
Income tax expenses for the years ended 31 December 2011 and 2010 are made up as follows:  

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Current income tax:   

Current income tax charge for the year 233,665,607 163,488,605 

Adjustment in respect of current income tax of previous year 2,218,684 5,754,245 

Deferred tax:   

Effect of changes in the applicable tax rates from 25% to be 30% - (68,852,404) 

Effect of changes in the applicable tax rates from 30% to be 23% and 20% 141,404,763 - 

Relating to origination and reversal of temporary differences   (151,797,432) (63,667,071) 

Income tax expenses reported in the statement of comprehensive income 225,491,622 36,723,375 

 

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2011 

and 2010 are as follows:  

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Deferred tax relating to gain on re-measuring available-for-sale investments 68,188,607 (49,303,815) 

Effects of changes in the applicable tax rates 10,222,846 (16,956,477) 

 78,411,453 (66,260,292) 

 

Reconciliation between tax expense and the product of accounting income multiplied by the applicable tax rate for the years 

ended 31 December 2011 and 2010 is as follows: 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Accounting income 282,503,619 430,222,654 

Applicable tax rate 30% 25% 
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  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

กำไรทางบัญชีกอนภาษีนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 84,751,086 107,555,663 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลปกอน 2,218,684 5,754,245 

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี 141,404,763 (68,852,404) 

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:   

รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี (20,322,386) (12,696,494) 

คาใชจายตองหาม 17,439,475 4,962,365 

รวมผลกระทบทางภาษี (2,882,911) (7,734,129) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 225,491,622 36,723,375 

 
สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

สำรองเบี้ยประกันภัย 72,209,456 115,527,426 

สำรองคาสินไหมทดแทน 295,583,455 221,365,262 

สำรองคาสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดขึ้นแตยังมิไดรายงานใหบริษัทฯ ทราบ (IBNR) 23,364,585 26,930,650 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 13,468,314 27,967,540 

ผลประโยชนพนักงานคางจาย 15,875,305 20,451,262 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 3,374,964 1,478,263 

รวม 423,876,079 413,720,403 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน-หลักทรัพยเผื่อขาย 23,327,417 101,738,870 

ผลตางของคาเสื่อมราคาท่ีบันทึกบัญชีกับที่ใชเปนคาใชจายทางภาษี 368,986 605,979 

รวม 23,696,403 102,344,849 
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  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 84,751,086 107,555,663 

Adjustment in respect of current income tax of previous year 2,218,684 5,754,245 

Effects of changes in the applicable tax rates 141,404,763 (68,852,404) 

Tax effect of:   

Exempted income (20,322,386) (12,696,494) 

Non deductible expenses 17,439,475 4,962,365 

Total tax effect  (2,882,911) (7,734,129) 

Income tax expenses reported in the statement of comprehensive income 225,491,622 36,723,375 

 
As of 31 December 2011 and 2010, the components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Deferred tax assets   

Premium reserves 72,209,456 115,527,426 

Loss reserves 295,583,455 221,365,262 

Provision for losses incurred but not reported (IBNR) 23,364,585 26,930,650 

Allowance for doubtful accounts 13,468,314 27,967,540 

Employee benefit obligations 15,875,305 20,451,262 

Allowance for impairment of investments 3,374,964 1,478,263 

Total 423,876,079 413,720,403 

Deferred tax liabilities    

Unrealised gains on changes in values of investments 

 - available-for-sale securities 23,327,417 101,738,870 

Difference between accounting and taxation relating to depreciation expenses 368,986 605,979 

Total 23,696,403 102,344,849 
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 

20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีดังกลาวสำหรับป 2555-2557 บริษัทฯ ไดสะทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคำนวณภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว 

15. สินทรัพย�อื่น 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ลูกหนี้อื่น 90,608,622 112,281,619 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (62,410,059) (63,435,758) 

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 28,198,563 48,845,861 

คานายหนาจายลวงหนา  383,084,740 379,461,962 

เงินมัดจำและเงินประกัน 19,675,157 19,583,165 

คาใชจายลวงหนา 10,313,857 6,698,845 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจำกัดในการใช 7,290,112 1,040,000 

อื่นๆ  29,766,871 45,422,471 

รวม   478,329,300 501,052,304 

 

16. เจ�าหนี้บริษัทประกันภัยต�อ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

เบี้ยประกันภัยตอคางจาย 6,762,407 11,683,729 

เงินถือไวจากการประกันภัยตอ 228,171,039 227,119,519 

เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันตอคนอื่น 606,781,349 696,769,093 

รวม   841,714,795 935,572,341 
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In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30% to 23% in 2012, and then to 

20% from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December 2011, the decrease in tax rate for 

2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The company reflected the changes in tax rates in its deferred tax calculation, 

as presented above. 

15. Other assets 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Other receivables 90,608,622 112,281,619 

Less: Allowance for doubtful accounts (62,410,059) (63,435,758) 

Other receivables - net 28,198,563 48,845,861 

Commission prepayments 383,084,740 379,461,962 

Deposits and guarantees 19,675,157 19,583,165 

Prepayments 10,313,857 6,698,845 

Restricted deposits at financial institutions  7,290,112 1,040,000 

Others 29,766,871 45,422,471 

Total 478,329,300 501,052,304 

 

16. Due to reinsurers 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Outward premium payable 6,762,407 11,683,729 

Amounts withheld on reinsurance  228,171,039 227,119,519 

Other reinsurance payables 606,781,349 696,769,093 

Total 841,714,795 935,572,341 
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17. สำรองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดคงเหลือตนป 1,719,225,786 1,290,291,405 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวางป 7,463,694,395 3,224,330,549 

การเปลี่ยนแปลงคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนของ 

ปอุบัติเหตุปกอน (รายการปรับปรุง) 
1,448,798,233 (325,684,181) 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจายระหวางป (2,960,969,664) (2,469,711,987) 

ยอดคงเหลือปลายป 7,670,748,750 1,719,225,786 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยตอ

จำนวน 1,323.6 ลานบาท และ 23.5 ลานบาท ตามลำดับ 

สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 รวมสำรองคาสินไหมทดแทนของอุทกภัยตามท่ีกลาวไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จำนวน 5,676 ลานบาท 

18. สำรองเบ้ียประกันภัย 
18.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดคงเหลือตนป 2,495,332,100 2,238,243,471 

เบี้ยประกันภัยรับสำหรับป 5,745,562,342 1,231,618,726 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในปนี้ (5,598,211,621) (974,530,097) 

ยอดคงเหลือปลายป 2,642,682,821 2,495,332,100 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กำไรสะสมของบริษัทฯ ยังไมรวมเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มเติมจำนวน 245.3 ลานบาท 

(2553: 120.0 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯ ตองจัดสรรเบี้ยประกันภัยตอในกรณีที่เอาประกันภัยตอกับผูประกอบธุรกิจวินาศภัยในตางประเทศ ทั้งนี้

เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของ คปภ. โดยอางอิงถงึความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีตามหนังสือลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 วาเนื่องจาก

บริษัทประกันภัยไดโอนความเส่ียงจากการรับประกันภัยทั้งหมดไปใหผูรับประกันภัยตอแลว เปนผลใหบริษัทประกันภัยไมมีภาระผูกพัน

โดยตรงท่ีจะตองชำระหน้ีดังกลาวอีกตอไป จึงไมจำเปนตองบันทึกจำนวนดังกลาวเปนหนี้สินในงบการเงิน 
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17. Loss reserves and outstanding claims 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Beginning balance 1,719,225,786 1,290,291,405 

Claims and loss adjustment expenses for the year 7,463,694,395 3,224,330,549 

Change in claims and loss adjustment expenses paid of prior year (adjustments) 1,448,798,233 (325,684,181) 

Claims and loss adjustment expenses paid during the year (2,960,969,664) (2,469,711,987) 

Ending balance 7,670,748,750 1,719,225,786 

 

As at 31 December 2011 and 2010, the Company, which is a reinsurer under the reinsurance contracts, had loss reserves and 

outstanding claims under such contracts of Baht 1,323.6 million and Baht 23.5 million, respectively. 

As at 31 December 2011, loss reserves and outstanding claims include Baht 5,676.1 million of loss reserves and outstanding 

claims from flooding in Thailand as described in Note 1.2. 

18. Premium reserves 
18.1 Unearned premium reserve 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Beginning balance 2,495,332,100 2,238,243,471 

Premium written for the year 5,745,562,342 1,231,618,726 

Premium earned for the current year (5,598,211,621) (974,530,097) 

Ending balance 2,642,682,821 2,495,332,100 

 

As at 31 December 2011, retained earnings of the Company excluded Baht 245.3 million (2010: 120.0 million) additional 

unearned premium reserves which the Company should set aside for the premium ceded to foreign reinsurer, in compliance with 

the regulations of the Office of Insurance Commission. With reference to the opinion expressed by the Federation of Accounting 

Professions (FAP) in a letter dated 7 August 2006, it is confirmed that Non-Life insurance companies have transferred their risks 

from insurance to the reinsurers and no longer have commitments in respect of debt settlement, therefore, unearned premium 

reserve is not required to record as liability in the financial statements. 
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18.2 สำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดคงเหลือตนป 1,315,473,477 1,182,791,713 

ประมาณการคาสินไหมท่ีจะเกิดขึ้นในปนี้ 1,281,828,036 1,315,473,477 

ความเส่ียงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในปนี้ (1,315,473,477) (1,182,791,713) 

ยอดคงเหลือปลายป 1,281,828,036 1,315,473,477 

 

19. ผลประโยชน�พนักงานค�างจ�าย 
ผลประโยชนพนักงานคางจายประกอบดวยรายการดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 74,699,051 68,170,872 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 35,000,000 64,573,289 

รวม 109,699,051 132,744,161 

 

จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 97,984,979  84,843,409 

ตนทุนบริการในปจจุบัน 8,215,151 6,978,370 

ตนทุนบริการในอดีต 10,802,675 - 

ตนทุนดอกเบี้ย 4,694,046 4,591,089 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (19,048,750) (6,371,600) 

ขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตรประกันภัย 19,907,838 7,943,711 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 122,555,939 97,984,979 

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู (47,856,888) (29,814,107) 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 74,699,051 68,170,872 

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 25.6  

ลานบาท (2553: 12.9 ลานบาท) 
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18.2 Unexpired risk reserve 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Beginning balance 1,315,473,477 1,182,791,713 

Estimated claims for the year 1,281,828,036 1,315,473,477 

Risk expired during the year (1,315,473,477) (1,182,791,713) 

Ending balance 1,281,828,036 1,315,473,477 

 
19. Employee benefit obligations 
Provisions for employee benefits are as follows: 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Long-term benefits 74,699,051 68,170,872 

Short-term benefits 35,000,000 64,573,289 

Total 109,699,051 132,744,161 

 

Provision for long-term employee benefits, which is compensation on employees’ retirement, was as follows: 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Defined benefit obligation at beginning of year 97,984,979  84,843,409 

Current service cost  8,215,151 6,978,370 

Past service cost 10,802,675 - 

Interest cost  4,694,046 4,591,089 

Benefit paid during the year (19,048,750) (6,371,600) 

Actuarial loss 19,907,838 7,943,711 

Defined benefit obligation at end of year 122,555,939 97,984,979 

Unrecognised actuarial (gain) loss (47,856,888) (29,814,107) 

Provisions for long-term employee benefits at end of year 74,699,051 68,170,872 

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss for the year ended 31 December 2011 amounted to Baht 25.6 

million (2010: Baht 12.9 million). 
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สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: รอยละตอป) 

 2554 2553 

อัตราคิดลด 4.0 4.4 

อัตราการเพ่ิมของเงินเดือนในอนาคต 0.0-9.5 0.0-9.5 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงาน 0.0-21.0 0.0-21.0 

 

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสำหรับปปจจุบันและสามปยอนหลังแสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

ป 2554  74.7 

ป 2553  68.2 

ป 2552  61.7 

ป 2551  64.0 

 

20. หนี้สินอ่ืน 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

คาใชจายดำเนินงานคางจาย 185,943,615 197,040,027 

คานายหนาจากการรับประกันภัยโดยตรงคางจาย 121,073,682 91,175,713 

คานายหนาจากการรับประกันตอคางจาย 276,869,172 278,637,878 

เจาหนี้อื่น 121,068,464 270,505,828 

เจาหนี้ตั้งฝากเพ่ือชำระคาเบี้ยประกัน 18,965,395 23,893,331 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 29,671,946 30,445,579 

อื่นๆ  11,439,142 9,974,853 

รวม   765,031,416 901,673,209 

 

21. สำรองตามกฎหมาย 
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไว

เปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธปิระจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได 
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Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

 (Unit: % per annum) 

 2011 2010 

Discount rate 4.0 4.4 

Future salary increase rate  0.0-9.5 0.0-9.5 

Staff turnover rate 0.0-21.0 0.0-21.0 

 

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous three periods are as follows: 

 (Unit: Million Baht) 

Year 2011  74.7 

Year 2010  68.2 

Year 2009  61.7 

Year 2008  64.0 

 

20. Other liabilities 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Accrued operating expenses 185,943,615 197,040,027 

Accrued commission from direct insurance 121,073,682 91,175,713 

Accrued commission from reinsurance 276,869,172 278,637,878 

Other payables 121,068,464 270,505,828 

Suspense account for premium payments 18,965,395 23,893,331 

Value added tax payable 29,671,946 30,445,579 

Others 11,439,142 9,974,853 

Total 765,031,416 901,673,209 

 

21. 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. 
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23. ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงาน 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน 298,089,761 269,344,662 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณที่ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย 68,867,354 76,425,865 

คาภาษีอากร 1,096,542 498,705 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 23,476,836 15,924,194 

คาใชจายในการดำเนินงานอื่นๆ 440,317,977 477,313,188 

รวมคาใชจายในการดำเนินงาน 831,848,470 839,506,614 

 

24. ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

เงินเดือนและคาแรงงาน 427,064,812 399,861,701 

เงินประกันสังคม 7,590,867 6,865,436 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 21,989,210 19,635,027 

ผลประโยชนอื่นๆ 31,697,672 27,038,906 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 488,342,561 453,401,070 

 

25. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงาน

และบริษัทฯ จะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท 

หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ 

ในระหวางป 2554 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจำนวนเงิน 22.0 ลานบาท (2553: 19.6 ลานบาท) 

รายงานประจำป� 2554 



23. Operating expenses 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Personal expenses which are not expenses for underwriting and claims  298,089,761 269,344,662 

Premises and equipment expenses which are not expenses for underwriting 68,867,354 76,425,865 

Taxes and duties 1,096,542 498,705 

Bad debts and doubtful accounts 23,476,836 15,924,194 

Other operating expenses 440,317,977 477,313,188 

Total 831,848,470 839,506,614 

 

24. Employees expenses 

  (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Salaries and wages 427,064,812 399,861,701 

Social security fund 7,590,867 6,865,436 

Employee benefit fund 21,989,210 19,635,027 

Others benefits 31,697,672 27,038,906 

Total  488,342,561 453,401,070 

 

25. 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 2011, the Company contributed Baht 22.0 million to the fund (2010: Baht 19.6 million). 
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26. ผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข�องกับแต�ละองค�ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   (หนวย: ลานบาท) 

 2554 

 จำนวนก�อนภาษี ผลประโยชน�ภาษี จำนวนสุทธิจากภาษี 

สวนต่ำกวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (227.3) 78.4 (148.9) 

รวม (227.3) 78.4 (148.9) 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 2553 

 จำนวนก�อนภาษี ค�าใช�จ�ายภาษี จำนวนสุทธิจากภาษี 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 197.2 (66.3) 130.9 

รวม 197.2 (66.3) 130.9 

27. กำไรต�อหุ�น 
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ย

ถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

 

รายงานประจำป� 2554 



26. Effects of income tax relating to components of other comprehensive income 

   (Unit: Million Baht) 

 2011 

 
Amount                    
before tax 

Tax benefit  Net of tax 

Losses on charges in values of investments in 

available-for-sale securities (227.3) 78.4 (148.9) 

Total (227.3) 78.4 (148.9) 

 

   (Unit: Million Baht) 

 2010 

 
Amount                    
before tax 

Tax expense  Net of tax 

Gains on charges in values of investments in 

available-for-sale securities 197.2 (66.3) 130.9 

Total 197.2 (66.3) 130.9 

 

27. Earning per shares 
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company (excluding 

other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year. 
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28. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข�องกัน 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทาง

กฎหมาย 

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายช่ือกิจการที่เก่ียวข�องกัน ความสัมพันธ�กับบริษัทฯ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จำกัด  การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ภัทรสัมพันธ จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท เมืองไทย กรุป เซอรวิส จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ยุพงษ จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท สำนักงานสถาปนิกจุฬดิษฐ จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน ขาวกลา จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท เอเซียไฟเบอร จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ซังออนเร (กรุงเทพ) จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ปรุส (2008) จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษัท แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จำกัด 

การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ศรีภพพรรณ จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท สิทธิผลเซลส จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท เอ็น บลอสซั่ม จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท เอ็น พี เอส คอมเมอรเชียล จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถอืหุน 

บริษัท เอสติมา คอนซัลติ้ง จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

บริษัท ฮิบ จำกัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 

รายงานประจำป� 2554 



28. 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. 

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 

Navanakorn Pcl. Related by way of common directors and/or shareholding 

Parus (2008) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Kasikorn Factory and Equipment Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sriphopphan Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sittipol Sales Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Serm Suk Pcl. Related by way of common directors and/or shareholding 

N Blossom Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

NPS Commercial Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Estima Consulting Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Hip Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

214

215Notes to Financial Statements 

 Annual Report 2011  



ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและ

เกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 2554 2553 นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    

เบี้ยประกันภัยจาย 286.0 79.7 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัยและการประกัน

ตอตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยตอ 

เบี้ยประกันภัยรับ 428.2 303.1 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัยและการประกัน

ตอตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยตอ 

คาบำเหน็จจาย 72.4 86.5 ตามที่ระบุในสัญญาเปนปกติทางการคา 

คาบำเหน็จรับ 98.4 27.6 ตามที่ระบุในสัญญาเปนปกติทางการคา 

เงินปนผลรับ 27.8 14.3 ตามที่ประกาศจาย 

ดอกเบี้ยรับ 1.4 3.0 รอยละ 0.25 ถึงรอยละ 8.25 ตอป 

คาเชาและคาบริการจาย 44.9 52.7 ราคาตามสัญญา 

เงินสมทบกองทุนผูประสบภัยจากรถ 16.9 12.4 ราคาตามสัญญา 

คาธรรมเนียมธนาคาร 10.9 6.3 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทท่ีเกี่ยวของคิดใหกับ

ลูกคาทั่วไป 

คาสินไหมทดแทนจาย 13.1 21.5 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงคางกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวมีดังนี้ 
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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. 

  (Unit: Million Baht) 

 2011 2010 Pricing policy 

Transactions with related companies    

Premium expenses 286.0 79.7 Normal commercial terms for insurance and reinsurance 

depending on type of insurance and reinsurance 

contracts 

Premium written 428.2 303.1 Normal commercial terms for insurance and reinsurance 

depending on type of insurance and reinsurance 

contracts 

Commission expenses 72.4 86.5 As stated in the agreement upon normal commercial 

terms of business operations 

Commission income 98.4 27.6 As stated in the agreement upon normal commercial 

terms of business operations 

Dividend income 27.8 14.3 As declared 

Interest income 1.4 3.0 0.25% - 8.25% per annum 

Rental and service expenses 44.9 52.7 Contract price 

Contribution to the compulsory of 

motor insurance’s fund 

16.9 12.4 Contract price 

Bank charges 10.9 6.3 Same rate as those charged by financial institutions 

and related company to general customers 

Claim expenses 13.1 21.5 Normal commercial term for insurance 

As at 31 December 2011 and 2010, outstanding balances with those related companies are as follows: 
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28.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

    (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 ราคาทุน มูลค�ายุติธรรม ราคาทุน มูลค�ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหุนทุนในตลาดหลักทรัพย     

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 89,610,102 125,145,000 81,063,991 129,265,000 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 63,664,851 167,700,000 63,664,851 184,860,000 

 153,274,953 292,845,000 144,728,842 314,125,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพย - หุนกู     

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)     

(2554: เงินลงทุนเผื่อขาย)     

(2553: เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด) 10,000,000 10,036,370 10,000,000  

 10,000,000 10,036,370 10,000,000  

เงินลงทุนในหุนทุนนอกตลาดหลักทรัพย     

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

บริษทั กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด 683,180  683,180  

บริษัท ที. ไอ. ไอ. จำกัด 372,500  372,500  

 6,308,924  6,308,924  

 

28.2 อื่น ๆ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 2554 2553 

เงินฝากสถาบันการเงิน   

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 159.7 154.5 

เบี้ยประกันภัยคางรับ (รับตรงและแบงคแอสชัวรันส)   

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 97.7 54.1 

อื่นๆ 17.5 11.4 
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28.1 Investments in securities 

    (Unit: Baht) 

 2011 2010 

 Cost Fair value Cost Fair value 

Investments in listed stocks     

Kasikorn Bank Pcl. 89,610,102 125,145,000 81,063,991 129,265,000 

Phatra Leasing Pcl. 63,664,851 167,700,000 63,664,851 184,860,000 

 153,274,953 292,845,000 144,728,842 314,125,000 

Investments in securities - Debentures     

Phatra Leasing Pcl.     

(2011: Available-for-sale investment)     

(2010: Held to-maturity investment) 10,000,000 10,036,370 10,000,000  

 10,000,000 10,036,370 10,000,000  

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  

 

28.2 Others 

 (Unit: Million Baht) 

 2011 2010 

Deposits with financial institution   

Kasikorn Bank Pcl. 159.7 154.5 

Premiums receivables (Direct and Bancassurance)   

Kasikorn Bank Pcl. 97.7 54.1 

Others 17.5 11.4 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายผลประโยชนที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 2554 2553 

ผลประโยชนระยะส้ัน 93.6 70.8 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 4.6 2.9 

รวม 98.2 73.7 

 

29. หลักทรัพย�ประกันวางไว�กับนายทะเบียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

เงินฝากประจำ 34,000,000 34,000,000 

 

30. ทรัพย�สินที่จัดสรรไว�เป�นเงินสำรองวางไว�กับนายทะเบียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หลักทรัพยที่วางไวเปนเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยมีดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

พันธบัตรรัฐบาล 643,677,115 463,159,236 

 

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 

 (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป 15,341,264 7,278,381 

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป 12,099,558 8,062,883 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป 27,440,822 15,341,264 
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Directors and management’s benefits 

During the year ended 31 December 2011 and 2010, the Company accounted for benefits of its directors and key management 

personnel as following. 

 (Unit: Million Baht) 

 2011 2010 

Short-term benefits 93.6 70.8 

Long-term benefits 4.6 2.9 

Total 98.2 73.7 

 

29. Assets pledged with registrar 
As at 31 December 2011 and 2010, the following assets have been pledged with the Registrar in accordance with the Non-life  

Insurance Act. 

 (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Fixed deposits 34,000,000 34,000,000 

 

30. Assets reserve with registrar  
As at 31 December 2011 and 2010, the following assets have been pledged as Non-life insurance reserve with the Registrar in 

accordance with the Non-life Insurance Act. 

 (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Government bonds 643,677,115 463,159,236 

 

31. Contribution to Non-life Guarantee Fund 

 (Unit: Baht) 

 2011 2010 

Non-Life guarantee fund at the beginning of the year 15,341,264 7,278,381 

Contribution during the year 12,099,558 8,062,883 

Non-Life guarantee fund at the end of the year 27,440,822 15,341,264 
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32. เงินป�นผลจ�าย 
เงินปนผลจายที่ประกาศจายในป 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

   (หนวย: บาท) 

 
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ
ประจำป�ผู�ถือหุ�นเม่ือ 

รวมเงินป�นผล เงินป�นผลต�อหุ�น 

เงินปนผลประจำป 2553 วันท่ี 28 เมษายน 2554 236,000,000 4.00 

เงินปนผลประจำป 2552 วันท่ี 29 เมษายน 2553 156,350,000 2.65 

 

33. การเสนอข�อมูลทางการเงินจำแนกตามส�วนงาน 
บริษัทฯ ดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย 

ดังนั้น รายได กำไรและสินทรัพยทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

34. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึน 
34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสญัญาเชาดำเนินงาน 

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคารสำนักงาน ยานพาหนะ อุปกรณและบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะ

เวลาโดยประมาณ 1 ถึง 5 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาดังกลาวดังนี้ 

 ล�านบาท 

จายชำระภายใน:  

1 ป 15.8 

2 ถึง 5 ป 11.8 

 

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุนในการพัฒนาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนประมาณ 0.8 ลานบาท 

34.3 การค้ำประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยูเปนจำนวนเงินประมาณ 5.0  

ลานบาท (2553: 4.9 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

34.4 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ถูกฟองรองคดีจากการเปนผูรับประกันภัย โดยมีทุนทรัพยถูกฟองเปนจำนวนเงินโดยรวม

ประมาณ 1,833.4 ลานบาท การพิจารณาคดีดังกลาวยังไมแลวเสร็จและบริษัทฯ คาดวาจะชนะคดี อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบันทึก

สำรองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกอนการเอาประกันภัยตอในงบการเงินเปนจำนวน 341.3 ลานบาท 
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32. Dividend paid 
Details of dividend declared in 2011 and 2010 are as follows:  

   (Unit: Baht) 

 
Approved by 
Shareholders’ Annual 
General Meeting on 

Total dividends Dividend per share 

2010 annual dividend 28 April 2011 236,000,000 4.00 

2009 annual dividend 29  April 2010 156,350,000 2.65 

33. 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 revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements 

pertain to the aforementioned business segment and geographic area. 

34. Commitments and contingent liabilities 
34.1 Operating lease commitments 

The Company has entered into several lease agreements of office building space, vehicles, equipment and other services. 

The terms of the agreements are generally between 1 and 5 years. 

Future minimum rentals and service charges payable under these leases and service agreements as at 31 December 

2011 are as follows: 

 Million Baht 

Payable within:  

1 year 15.8 

2 to 5 years 11.8 

 

34.2 Capital Commitments 

Capital commitments contracted for system implementation and computer equipment as at 31 December 2011 was 

amounting to approximately Baht 0.8 million. 

34.3 Bank guarantees 

As at 31 December 2011, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 5.0 million (2010: Baht 4.9 

million) by banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of 

business. 

34.4 Litigation 

As at 31 December 2011, the Company had been sued as insurer, with the amounts sued for amounting to approximately 

Baht 1,833.4 million and judgment has yet to be handed down in these cases. The Company expects the verdict to be 

mostly favorable. However, a provision before ceded of Baht 341.3 million for potential losses has been made in the 

financial statements. 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
35.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เบี้ยประกันภัยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย และเงิน

ใหกูยืม บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ  

บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยคางรับ เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอและเงินใหกูยืมโดยมี

ทรัพยสินเปนประกัน 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินใหกูยืมและเบ้ียประกันภัยคางรับไมมีสาระสำคัญ เนื่องจากผูกูยืมเงินและผู

เอาประกันภัยของบริษัทฯ กระจายอยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันและภูมิภาคตางๆ ในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือ

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำหรับสินทรัพยทางการเงินที่มี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันที่ครบกำหนด (แลวแตวันใดจะ 

ถึงกอน) ไดดงันี้ 

      (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตรา 
ดอกเบี้ย 
ลอยตัว 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

รวม 
อัตรา 
ดอกเบี้ย 
(ร�อยละต�อป�)  ภายใน 1 ป� 2-5 ป� มากกว�า 5 ป� 

รายการเทียบเทาเงินสด 64.7 - - 184.8 - 249.5 0.0-0.8 

เงินลงทุนในหลักทรัพย  

  หลักทรัพยรัฐบาลและ 

  รัฐวิสาหกิจ - สุทธิ 557.9 633.8 517.4 - - 1,709.1 2.1-8.3 

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 347.3 945.6 50.0 - - 1,342.9 0.3-7.4 

  เงินฝากสถาบันการเงิน 1,219.8 190.0 - - - 1,409.8 1.3-4.0 

เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสิน 

  จำนองเปนประกัน - สุทธิ 25.3 - 0.3 - - 25.6 5.0-8.0 

รวม 2,215.0 1,769.4 567.7 184.8 - 4,736.9  
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35. Financial instruments 
35.1 Financial risk management 

The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments: 

Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, premium receivables, investments in 

securities, and loans. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is 

described below. 

Credit risk  

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables, amounts due from reinsures and 

mortgage loans. 

Concentrations of the credit risk with respect to loans and premiums receivables 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 

accounts as presented in the statement of financial position. 

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 2011 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. 

      (Unit: Million Baht) 

 Fixed interest rates Floating 
interest 
rate 

Non-
interest 
Bearing 

Total 
Interest 
rate 
(% p.a)  

Within 
1 year 

2 - 5 
years 

Over 
5 years 

Cash equivalent 64.7 - - 184.8 - 249.5 0.0-0.8 

Investments in securities     

  Government and state 

  enterprise securities, net  557.9 633.8 517.4 - - 1,709.1 2.1-8.3 

  Private enterprise debt 

  securities 347.3 945.6 50.0 - - 1,342.9 0.3-7.4 

  Deposits at financial  

  institutions 1,219.8 190.0 - - - 1,409.8 1.3-4.0 

Mortgage loans - net 25.3 - 0.3 - - 25.6 5.0-8.0 

Total 2,215.0 1,769.4 567.7 184.8 - 4,736.9  
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 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ พิจารณาวาไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีธุรกรรมท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และไมมี

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสำคัญคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

35.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับ

ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

บริษัทฯ ใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังนี้ 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด 

เงินลงทุนทั่วไป มูลคายุติธรรมของเงินลงทนุคำนวณโดยใชเทคนิคการประมาณมูลคาดังนี้ 

- การอางอิงราคาซื้อขายของเงินลงทุนอื่นที่คลายคลึงกันที่มีตลาดรองรับหรือ 

- วิเคราะหมูลคากระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคิดลดดวยอัตราความเส่ียงที่เกี่ยวของ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ราคาตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม 

เงินลงทุนทั่วไป 46.8 52.1 

  

เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุนกู และตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือนอยกวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบ้ียปจจุบันและ

อายุสัญญาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีและราคายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดมีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ราคาตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,096.6 1,134.7 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 917.9 938.2 

  

 เงินใหกูยืม 

มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมที่ใชอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว และไมมีความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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 Foreign currency risk 

The Company considers 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 statement of financial 

position date. 

35.2 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 

The fair value of marketable securities is based on their quoted market prices. 

The fair value of other investments is determined using following estimation techniques: 

- Reference to current market value of another security that is substantially the same terms and characteristics or; 

- Discounted cash flow analysis with discount rates equal to prevailing rate of return for similar security and relevant risks 

 (Unit: Million Baht) 

 Book value Fair value 

Other investments 46.8 52.1 

  

The fair value of deposits at financial institutions, bonds, debentures and bill of exchange with periods to maturity of less 

than 90 days is based on their carrying value. For those with periods to maturity of longer than 90 days, fair value is 

estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate and the remaining period to maturity. 

As at 31 December 2011, the aggregate carrying values and fair values of investments in held-to-maturity securities are 

as follows: 

 (Unit: Million Baht) 

 Book value Fair value 

Government and state enterprise securities 1,096.6 1,134.7 

Private enterprise debt securities 917.9 938.2 

  

 Loans 

Fair value of floating interest rate loans with no significant credit risk is based on carrying value as presented in the 

statement of financial position. 
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36. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหผลตอบแทนตอ 

ผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของมีการรักษาสมดุลของโครงสรางทางการเงินและดำรงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเปนไปตามขอกำหนดของ คปภ.  

อยางไรก็ตาม คปภ. ไดออกมาตรการในการผอนคลายกรอบการดำรงเงินกองทุนตามความเส่ียงสำหรับความเสียหายท่ีเกี่ยวเนื่องกับเหตุ

อุทกภัย โดยมีกำหนดระยะเวลาการผอนผัน 15 เดือน ตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556 

37. เหตกุารณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติดังนี้ 

37.1 อนุมัติใหนำสำรองทั่วไปจำนวน 650.0 ลานบาทมาจัดสรรเปนกำไรสะสมท่ียังมิไดจัดสรรเพื่อเปนกระแสเงินสดสภาพคลองท่ัวไปใน 

 การดำเนินงาน 

37.2 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากการดำเนินงานของป 2554 จำนวน 0.75 บาทตอหุน รวมเปนจำนวนเงินปนผลทั้งสิ้น 44.3 ลานบาท  

 เงินปนผลดังกลาวจะนำเสนอเพ่ืออนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดของ คปภ. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 บริษัทฯ 

ไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ

บัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอสวนของเจาของตามท่ีไดรายงานไว  

39. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 
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36. Capital management 
The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it has an appropriate financial structure, 

presences the ability to continue its business as a going concern and to maintain capital reserve in accordance with Notifications 

of the Office of Insurance Commission. 

Nevertheless, the OIC have announced a measure to relax the risk-based capital requirements for losses arising from the floods, 

for a period of 15 months from 31 December 2011 to 31 March 2013. 

37. Events after the reporting period 
At the Board of Directors’ Meeting held on 24 February 2012, the Board passed a resolution as follows: 

37.1 Approval the appropriation of general reserve of Baht 650.0 million to be unappropriated retained earnings for the purpose  

 of operating cash flow and liquidity. 

37.2 Approval the dividend payment from operating result of 2011 at Baht 0.75 per share, amounting to a total dividend of Baht  

 44.3 million. The dividend is to be proposed for approval at the Annual General Meeting. 

38. Reclassification 
To comply with the Declaration of the OIC as described in Note 2, certain amounts in the financial statements for the year ended 

31 December 2010 have been reclassified to conform to the current year’s classification, without any effect to the previously 

reported equity. 

39. Approval of financial statements 
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 24 February 2012. 
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1.1 ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 ชื่อยอ MTI  
 ทะเบียนเลขที่ 0107551000151 
 ประกอบธุรกิจ รับประกันวินาศภัย 
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศัพท 0 2665 4000, 0 2290 3333 
 โทรสาร 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033 
 เว็บไซต www.muangthaiinsurance.com  
 ทุนจดทะเบียน 590,000,000 บาท 
 ทุนชำระแลว 590,000,000 บาท 
 ประกอบดวยหุนสามัญ 59,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
 
1.2 นิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุนและมีการประกอบธุรกิจที่เปนสาระสำคัญ 
 ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอนโดมิเนียม ชั้น 7  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศัพท 0 2693 3999 
 ประเภทธุรกิจ โรงแรม 
 ทุนจดทะเบียน 4,830,000,000 บาท 
 ทุนที่ชำระแลว 4,794,064,050 บาท 
 จำนวนหุนที่ออกจำหนาย หุนสามัญ 96,000,000 หุน 
  หุนบุริมสิทธิ์ 383,406,405 หุน 
 จำนวนหุนที่บริษัทฯ ถือ หุนสามัญ 10,983,945 หุน คิดเปนรอยละ 11.44 
  หุนบุริมสิทธิ์ 43,094,365 หุน คิดเปนรอยละ 11.24 
 
1.3 บุคคลอางอิง 
 นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
 ที่ตั้ง เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท 0 2229 2800 
 โทรสาร 0 2654 5427 
 Call Center 0 2229 2888 
 e-Mail TSDCallCenter@set.co.th 
 เว็บไซต www.tsd.co.th 
  
 ผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด โดย 
  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
  นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4950 และ/หรือ 
  นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ 
  นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 
 ที่ตั้ง เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟต คอมเพล็กซ 
  ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
 โทรศัพท  0 2264 0777, 0 2661 9190 
 โทรสาร  0 2264 0790, 0 2661 9192 
  
 สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 โทรศัพท 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 Baht 590 Million 
 Paid-up Capital Baht 590 Million 
 Number of Paid-up Ordinary Shares 59 Million Shares 
 Par Value Per Share Baht 10 
 
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 Baht 4,830,000,000  
 Paid-up Capital Baht 4,794,064,050 
 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 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, 
  Ms. Phuphun Charoensuk, C.P.A., Registration No. 4950, and/or, 
  Mrs. Nonglak Pumnoi, C.P.A., Registration No. 4172, and/or, 
  Ms. Ratana Jala, C.P.A., Registration No. 3734 
 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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