
ลึกซ�้งในทุกความรูสึก
รับรูในทุกความตองการ

ที่เขาถึงอยางถองแท
แหงความเขาใจ
คือรอยยิ�ม

 คือรอยยิ�มของเรา

แหงความใสใจ
ที่พรอมดูแลในทุกปญหา

กอเกิดเปนรอยยิ�มแหงความพ�งพอใจ

เปนภาพสะทอนรอยยิ�มนั�นคืนกลับมา

เพราะรอยยิ�มของลูกคา

จ ะด ี แค  ไ หน
ทามกลางสถานการณที่ผันแปร
เรายังคงมีใครสักคนยืนอยูขางๆและเต็็มไปดวย

ร อ ย ยิ� ม
แหงความไว  ใจ
อยูเคียงขางเปนเพ��อนดั�งเงา

ใหความอุนใจและเช�่อมั�น

อยู ตรงน ั � น เสมอ 

น้ำใสใจจร�งที่มอบใหกัน

คือรากแกวแหงความซ�่อสัตย

ที่ยึดมั�นใหเติบใหญอยางมั�นคง

ผลิบานเปน รอยยิ�ม

แหงความจร�งใจ

ที่ออกมาจากใจอยางแทจร�ง

การใหความสุข
มักคืนกลับมาดวยรอยยิ�ม

รอยยิ�มของคุณ
คือรอยยิ�มแหงความสุขใจของเรา

รอยยิ�มที่มองเห็นได

ไมวาจะเกิดอะไรข�้นก็ตาม

แหงความเขาใจ

คือรอยยิ�ม

อยูเคียงขางเปนเพ��อนดั�งเงา

ใหความอุนใจและเช�่อมั�น

อยู ตรงน ั � น เสมอ 

รอยยิ�มที่มองเห็นได  
ยิ�มได เม่ือภัยมา

รอยยิ�ม

ไมวาจะเกิดอะไรข�้นก็ตาม

ดวยรอยยิ�ม
จากดวงใจ

“ 

เพราะรอยยิ�มของลูกคา

 คือรอยยิ�มของเรา
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เพราะรอยยิ�มของลูกคา… คือรอยยิ�มของเราเสมอ 

เมืองไทยประกันภัย จ�งมุงมั�นพัฒนาในการใหบร�การ

และสรางสรรคความพ�งพอใจอยางตอเนื่อง

บร�การดวยรอยยิ�ม… จากดวงใจ

ทุกๆ ดวง ของเมืองไทยประกันภัยทุกๆ คน

ดวยคำมั�นสัญญาวา

รอยยิ�มที่มองเห็นได ไมวาอะไรจะเกิดข�้นก็ตาม

จะไมมีวันเลือนลาง แตจะชัดเจนยิ�งข�้น ในวันพรุงนี้            
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Services
Target

To be the most 
preferred insurance

+

Maximize 
shareholders’ return

Leadership position
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พันธกิจ 

Mission

ผู้นำทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร 
คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
To be the Most Preferred Insurance 
Partner Providing Outstanding 
Solutions

• เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

• สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโต

 อย่างยั่งยืนและมีผลกำไร ด้วยการบริหารความเสี่ยง

 อย่างมีประสิทธิภาพ

• มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม

 ในผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการ การให้บริการที่เป็นเลิศ   

 และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

• เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วย ในอันดับต้นๆ

• Be a Customer Centric Organization.

• Optimize Shareholder’s Value through Sustainable 

 and Profitable Growth with Sound Risk Management. 

• Emphasize Continuous Improvement through Value   

 Added Products, Service Excellence, and Operational 

 Efficiency.

• Commit to Corporate Governance and Social 

 Responsibilities.

• Be an Employer of Choice.

วิสัยทัศน์ 

Vision
 



“ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ

อันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัท ที ่มีความมั ่นคง จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท มีความเป็นมืออาชีพด้านการ 

ประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงาน 

ด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 

Muang Thai Insurance Public Company Limited has “the objectives and 

commitment to become one of the top five Non-Life insurance companies 

in Thailand, stay on as a stable firm, listed on the SET with the registered 

capital of THB 590 Million, be a true professional in insurance matters, 

and remain a Thai-owned Non-Life insurance company that has  

operated its business in line with ethics, transparency and good corporate 

governance.” 



Company History
ความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Muang Thai 
Insurance Smile over

Trouble
20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับ 
แนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ช่ือ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกัด (มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก 
“การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด” เป็น
การผนึกกำลังครั ้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 
เพื ่อเพิ ่มความแข็งแกร่ง ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 
และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท 
ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดง 
ความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย 
ในอนาคตอันใกล้

“ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัท 
ประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัท 
ที่มีความมั่นคง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุน 
จดทะเบียน 590 ล้านบาท มีความเป็นมืออาชีพด้านการ 
ประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย
ที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส 
ยึดหลักธรรมาภิบาล” 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างความเช่ือม่ัน 
แก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์ 
ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที ่เน ้นการ 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความ 
ใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความ 
สำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื ่อสัตย์สุจริตแก่ 
ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่ 
รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

บริษัทฯ มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมไปถึงการสนับสนุน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษัทฯ ได้มุ่งม่ันดำเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจ 
ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป 
และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ 
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกัน 
ได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2  
ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน : 2554-2555) ซึ ่งถือเป็นรางวัล 
อันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงาน 
เพ่ือสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยย้ิมของทุกคน ดังสโลแกน... 
“ยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

20 June 2008 marked the first step of “Muang Thai  
Insurance Publ ic Company Limited”  as a leading  
Non-Life insurance company in Thailand. Born out of “the  
amalgamation between Phatra Insurance Public Company 
Limited and Muang Thai Insurance Company Limited”, Muang 
Thai Insurance Public Company Limited has been a milestone 
in the country’s Non-Life insurance history because it has 
perfectly combined the expertise of the two firms boosting 
both strengths and potential therein. Muang Thai Insurance 
Public Company Limited is indeed clearly well prepared for 
the policy to liberalize insurance industry in the near future.

Muang Thai Insurance Public Company Limited has “the 
objectives and commitment to become one of the top five 
Non-Life insurance companies in Thailand, stay on as a 
stable firm, listed on the SET with the registered capital of 
THB 590 Million, be a true professional in insurance matters, 
and remain a Thai-owned Non-Life insurance company that 
has operated its business in line with ethics, transparency 
and good corporate governance.” 

Throughout its operation, Muang Thai Insurance Public  
Company Limited has reinforced public confidence in it via 
its constant development and its safeguarded identity as a  
Thai-owned Non-Life insurance company that has upheld 
transparency, good corporate governance, and corporate 
social responsibility. Its executives and staff have joined 
forces in maintaining its outstanding strengths. Due to its  
efficient operation and honest services, Muang Thai Insurance 
Public Company Limited has now won the trust of its customers 
and enjoyed good reputation among the general public.

Muang Thai Insurance Public Company Limited is determined 
to constantly improve its services to ensure that they are 
highly efficient and respond to the needs of all groups of 
customers. Also, the Company has a determination to  
continue its social works. All the activities conducted by the 
Company aim to put smiles in the heart of everyone. Employees, 
customers, business partners and members of the general 
public are all included. Thanks to such determination, Muang 
Thai Insurance Public Company Limited has already risen to 
the top ranks in Thailand’s insurance industry. As a proof of 
its successes, Muang Thai Insurance Public Company Limited 
has won the Second Most Outstanding Non-Life Insurance 
Company Awards of 2011 and 2012 from the Office of  
Insurance Commission (OIC). Today, Muang Thai Insurance 
Public Company Limited is still fiercely committed to achieve 
further success and to create more smiles in accordance with 
its slogan “Muang Thai Insurance… Smile Over Trouble.”
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หมายเหตุ	 : *สินทรัพย์รวมของปี 2555 และ 2554 รวมจำนวนที่จะเรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 
  จำนวน 5,072 ล้านบาท และ 5,556 ล้านบาท ตามลำดับ

Remark		 : *Total Assets of 2012 and 2011 include Claims Refundable from Reinsurers due to 2011 Severe Flood Event of 
  Baht 5,072 million and Baht 5,556 million, respectively.

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

Financial Summary
สินทรัพย์รวม* / Total Assets* ส่วนของเจ้าของ / Equity

เบี้ยประกันภัยรับ / Premium Written เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net Premium Written

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss)

11,646.3

18,105.0

16,335.3

4,924.8 

7,502.8
5,745.6

4,176.83,019.3

3,848.9

3,590.8

5,115.3
4,148.9

393.5

(862.5)

57.0

2555         2554        2553
2012         2011        2010

2555         2554        2553
2012         2011        2010

2555         2554        2553
2012         2011        2010

ล้านบาท / Million Baht ล้านบาท / Million Baht

ล้านบาท / Million Baht ล้านบาท / Million Baht

ล้านบาท / Million Baht

2555         2554        2553
2012         2011        2010

2555         2554        2553
2012         2011        2010

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน /
Capital Adequacy Ratio

342%*

1004%

568%

2555         2554        2553
2012         2011        2010

ล้านบาท / Million Baht

 รายงานประจำปี 2555  �



               หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

   2555/2012 2554/2011 2553/2010

เบี้ยประกันภัยรับ Premium Written  7,502.8   5,745.6   4,924.8  

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  5,115.3   4,148.9   3,590.8  

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium  4,507.9   3,996.8   3,443.8  

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย Underwriting Profit (Loss) (1,437.4) (30.5)  133.7  

รายได้และกำไรจากการลงทุน Investment Income and Profit  410.1   333.5   311.1  

กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ Profit (Loss) before Income Tax (1,052.9)  282.5   430.2  

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) (862.5)  57.0   393.5  

เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve   3,538.5   2,642.7   2,495.3  

ส่วนของเจ้าของ Equity  3,019.3   3,848.9   4,176.8  

หนี้สินรวม Total Liabilities  15,085.7   12,486.4   7,469.5  

สินทรัพย์รวม Total Assets  18,105.0   16,335.3   11,646.3  

เทียบต่อหุ้น	 Per	Share	 2555/2012	 2554/2011	 2553/2010

มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book value  51.18   65.24   70.79  

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น Earning (Loss) Per Share (14.62)  0.97   6.67  

เงินปันผลต่อหุ้น Dividend Per Share  0.00   0.75   4.00  

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) Payout Ratio (%)  0.00  77.6% 60.0% 

ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price  83.00   106.00   73.50  

ราคาหุ้นต่ำสุด Lowest Share Price 60.25  57.00   48.00  

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End  77.50  64.00 73.50 

ราคาปิด/กำไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Time) (5.3) 66.23 11.02 

    

อัตราส่วนทางการเงิน	 Financial	Ratio	 2555/2012	 2554/2011	 2553/2010 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน Capital Adequacy Ratio 342%* 568% 1004% 

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on (16.86%) 1.37% 10.96% 

  Net Premium Written 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets (Average) (5.01%) 0.41% 4.08% 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (เฉล่ีย) Return on Equity (Average) (25.11%) 1.42% 9.86% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) Debt to Equity Ratio (Time) 5.00 3.24 1.79 

หมายเหตุ	 : *อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2555    

Remark	 : *Capital Adequacy Ratio under Risk-Based Capital as at 30 September 2012
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สารจากประธานกรรมการ 

Message from the Chairman
ปีที่ห้าของการควบกิจการในนาม บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกดั (มหาชน) บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ความสำเร็จที่เกิดขึ้น
ลว้นเปน็ผลจากการวางแผน และปรบัปรงุกลยทุธก์ารดำเนนิงาน
ที่ทันต่อเหตุการณ์ของผู้บริหาร การทำงานด้วยความเอาใจใส่ 
ทุม่เท เปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนัของพนกังานทกุระดบั การสนบัสนนุ 
อย่างเข้มแข็งของผู้ถือหุ้น และความเชื่อมั่นไว้วางใจจากลูกค้า
อย่างเหนียวแน่น รวมไปถึงการยอมรับจากภาคสังคมรอบด้าน
เรื่องธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ให้เป็น บริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2554 เป็นเกียรติคุณที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง 

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจาก 
สถานการณ์มหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลถึงภาคอุตสาหกรรมประกัน 
วินาศภัยโดยทั่วถ้วน มิใช่แต่เพียงเมืองไทยประกันภัยแห่งเดียว 
เหตกุารณด์งักลา่วทำใหบ้รษิทัฯ ตอ้งคลีค่ลายปญัหาอนัไมค่าดคดิ
เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปจนลุล่วง จะเห็นได้ว่าคนเมืองไทย  
ประกันภัยทุกคนต้องทำงานหนักมากขึ้น นอกจากการดูแล  
ตนเองให้เข้มแข็งมั่นคงแล้ว ยังไม่ลืมดูแลลูกค้าในความ  
รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบให้สามารถ  
ก้าวข้ามความผันผวนครั้งนี้ไปให้ได้ พันธะสัญญาที่ เมืองไทย  
ประกันภัย มีต่อทุกคนก็ได้รับการสนองตอบอย่างน่าปลาบปลื้ม 
ดังจะเห็นได้จากยอดเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2555 สูงถึง 
7,503 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ผมหวังว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้มอบความอบอุ่นใจให้กับลูกค้า       
ทุกกลุ่มเช่นที่ผ่านมา และขณะเดียวกันจะพัฒนาตนเองอย่าง 
ไม่หยุดนิ่ง ให้สมกับความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อเรา ในอนาคต 
อนัใกลเ้ราตอ้ง เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทีม่าพรอ้มกบัการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับภาค  
อุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี 

ในที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า 
และพันธมิตรทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้เมืองไทยประกันภัยสามารถ  
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างมีเสถียรภาพตลอดไป 
 

(นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ)
ประธานกรรมการ

(Mr.	Photipong		Lamsam)
Chairman

In its fifth year, Muang Thai Insurance Public Company Limited 
enjoyed a continued growth. Since a merging gave birth 
to the Company five years ago, the Company’s premium 
receipts have been growing.  Behind such success are its 
executives who have planned and adjusted strategies in 
line with changing circumstances, the unity and devotion of 
staff at all levels, solid support from shareholders, unshaken 
trust from customers, and the Company’s widely-accepted 
good corporate governance. Thanks to all these factors, 
the Company has also won the Second Most Outstanding  
Non-Life Insurance Company Award of 2011 from the  
Office of Insurance Commission (OIC). This is really a great 
honor.

However, during the past year, the Company still faced 
some impacts from the 2011 flood crisis that had affected 
the Non-Life insurance industry as a whole.  Although the 
crisis was unprecedented, the Company has successfully 
solved arising problems. All of the Company’s executives 
and staff have worked harder not just for themselves but also 
their customers and all stakeholders. While strengthening its 
stability, the Company has also helped its customers and 
stakeholders wade out of the crisis.  The response is very 
good. In 2012, the Company received THB. 7,503 million 
in premium, which was higher than its target.

I hope that the Company will continue to provide the sense 
of security to all types of its customers and to constantly 
improve its operation in order for it to fulfill all of its customers’ 
expectations. In the near future, the ASEAN Economic  
Community (AEC) is going to materialize. Changes 
will definitely take place but at the same time, AEC will  
offer rich trade and investment opportunities for strong  
industries. Therefore, human resource development,  
IT-system enhancement and efficient management will be 
crucial tools for the Company to boost its competitiveness 
ahead of the AEC era. 

In concluding my message here, I would like to thank the 
Company’s shareholders, executives, business partners, 
customers and allies for all their continued support for the 
Company.  I also wish that the Company will always be able 
to respond well to customers’ needs and enjoy a sustainable 
future in Thai society for all years to come.
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คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท
Advisors	to	the
Board	of	Directors

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
Recruiting	and	
Remuneration	Committee

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk	Management	
Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment	Committee

กลุ่มงานช่องทางการ
จำหน่ายอื่นๆ
Multi	Channels	Group

15	กุมภาพันธ์	25556

Feb	15,	2013

สายงานยุทธศาสตร์
องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
Corporate	Strategy
&	Business
Development	Group

สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย
Sales	and	Distribution	Group

กลุ่มงานแบงค์แอสชัวรันส์
Bancassurance	Group

สายงานส่งเสริม
งานขาย
Sales	Support
Group

สายงานปฏิบัติการ
ธุรกิจรถยนต์
Motor	Group

1. ฝ่ายวางแผนและ
 ยุทธศาสตร์องค์กร
 Corporate Strategy &
 Planning Dept.
• ส่วนยุทธศาสตร์และแผน
• ส่วนวิจัยตลาด
• ส่วนกลยุทธ์การตลาด
• ส่วนพันธมิตรธุรกิจต่างประเทศ
• Strategic Planning Section
• Market and      
 Customer Insight Section 
• Marketing Strategy Section
• International Business Section

2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 Business Development
 Dept.
• ส่วนพัฒนาช่องทางการตลาด
• ส่วนพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ
• Channel Development Section
• Network Development Section

3. ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์
 ลูกค้าและพันธมิตร
 Customer & Partner 
 Relationship Dept.
• ส่วนบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
• ส่วนพัฒนาการตลาดพันธมิตร
 ธุรกิจ
• Customer Relationship 
 Management Section
• Partner & Affinity Marketing
 Development Section

4. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
 คณิตศาสตร์ประกันภัย
 Product Development and
 Actuarial Service Dept.
• ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
• ส่วนสนับสนุนช่องทางขาย
• Product Development Section 
• Actuarial Services Section 
• Channel Support Section

5. สำนักงานบริการระบบ
 สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
 Management Information 
 System Service Office

1. ฝ่ายตลาดและกลยุทธ์
 แบงค์แอสชัวรันส์
 Bancassurance Marketing 
 & Strategy Dept.
• ส่วนส่งเสริมการขายและ
 บริหารผลิตภัณฑ์
• ส่วนอบรมผลิตภัณฑ์และ
 กิจกรรมส่งเสริมการขาย
• ส่วนบริหารการตลาดแบบตรง
• Intelligence Promotion and
 Product Management Section
• Direct Marketing Section
• Sales Training and Promotion 
 Support Section

2. ฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์
 Bancassurance Sales Dept. 
• ส่วนธนพัทธ์ประกันภัย
 บรรษัทธนกิจ
• ส่วนธนพัทธ์ประกันภัย 
 บุคคลธนกิจ
• ส่วนขายลูกค้าขนาดย่อม
• Corporate Sales Section
• Retail Sales Section
• Micro Branches Sales Section

3. สำนักขายลูกค้าสถาบันรายย่อย
 Institutional Sales Retail Off ice

4. ฝ่ายขายลูกค้าผู้ประกอบการ
 Institutional Sales Corporate Dept.
• ส่วนขายลูกค้า ผู้ประกอบการ 1
• ส่วนขายลูกค้า ผู้ประกอบการ 2
•  Institutional Sales-Medium
•  Institutional Sales-Small

5. ฝ่ายบริหารงานตัวแทน
 และช่องทางจำหน่าย
 Agency & Channel Dept. 
• ส่วนบริการช่องทางขาย
• ส่วนดำเนินงานลูกค้ารายใหม่
• ส่วนดำเนินงานลูกค้าต่ออายุ
• Channel Service Section 
• New Customer Operation 
 Section 
• Renew Customer Operation  
 Section

1. ฝ่ายขายธุรกิจตรง
 Direct Sales Dept.
• ส่วนลูกค้าองค์กร
• ส่วนลูกค้ารายย่อย
• ส่วนผลิตภัณฑ์พิเศษ
• ส่วนโครงการพิเศษ
• Corporate Section
• Retails Section
• Special Products Section
• Special Project Section

2. ฝ่ายขายธุรกิจรถยนต์
 Motor Partner Dept.
• ส่วนพันธมิตรธุรกิจรถยนต์
• ส่วนสนับสนุนงานพันธมิตร
 ธุรกิจรถยนต์
• Leasing Section 
• Motor Dealer Section

3. ฝ่ายขายธุรกิจตัวแทน
 Agents Dept.
• ส่วนสำนักงานตัวแทน 1  
 (กรุงเทพมหานคร)
• ส่วนสำนักงานตัวแทน 2 
 (ภาคกลางและปริมณฑล)
• ส่วนสำนักงานตัวแทน 3 
 (ภาคตะวันออก ภาคเหนือ 
 และภาคะวันออกเฉียงเหนือ)
• ส่วนสำนักงานตัวแทน 4 (ภาคใต้)
• ส่วนงานตัวแทนประกันชีวิต
• Area Section 1
• Area Section 2
• Area Section 3
• Area  Section 4
• Agent MTL Section

4. ฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า
 Broker Dept. 
• ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัยท่ัวไป 
• ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัยรถยนต์
• ส่วนโครงการพิเศษ-เซ็นทรัล
• ส่วนประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
• Non-Motor Section 
• Motor Section 
• CRC Project
• Marine Insurance Section

5. สำนักส่งเสริมกิจกรรมการขาย
 Sales Promotion Off ice

1. ฝ่ายบริหาร
 งานศูนย์บริการลูกค้า
 Customer Service Dept.
• ส่วนบริการลูกค้าส่วนกลาง
• ส่วนกิจการสาขา
• Head Office Services Center  
 Section
• Branch Service Center Section

2. ฝ่ายบริหารศูนย์บริการลูกค้า
 ทางโทรศัพท์
 Inbound Call Dept.
• ส่วนบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
• ส่วนรับแจ้งอุบัติเหตุและ
 บริการลูกค้า
• ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน
• Inbound Call Center Section
• 24 Hour Inbound Call Center 
 Section
• Complaint Management Section

3. สำนักฝึกอบรม การขาย
 Sales Training Office

1. ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 
 Motor Underwriting Dept.
• ส่วนพิจารณารับประกันภัยรถยนต์
• ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการรับ
 ประกันภัยและบริการช่องทางขาย
• ส่วนธุรการประกันภัยรถยนต์
• ส่วนรับประกันภัยตัวแทน/นายหน้า
• ส่วนรับประกันภัยสถาบันการเงิน
• Underwriting Section
• Underwriting Analysis & Sales  
 Support Section
• Admin Section
• Agent/Broker Section
• Financial Institution Section

2. ฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์
 Motor Claims Dept.
• ส่วน พรบ. และทรัพย์สิน
• ส่วนซ่อมศูนย์
• ส่วนซ่อมอู่สัญญา
• ส่วนซ่อมอู่นอกสัญญา
• ส่วนซ่อมท่ัวไป
• ส่วนซ่อมรถหนัก
• ส่วนบริการงานซ่อม
• Compulsory and Property Section 
• Dealer Garage Section 
• Contact Garage Section
• Non Contact Garage Section
• Counter Garage Contact Section 
• Heavy Damage Section
• Spare Part and Garage Section

3. ฝ่ายสำรวจภัยรถยนต์
 Surveyor Dept.
• ส่วนสำรวจภัยรถยนต์-กรุงเทพฯ
• ส่วนสำรวจภัยรถยนต์-ต่างจังหวัด
• Motor Survey Bangkok Section
• Motor Survey Up Country 
 Section

4. ฝ่ายสนับสนุนงานสินไหม
 ประกันภัยรถยนต์
 Claim Support Dept.
•  ส่วนลงทะเบียนสินไหมรถยนต์
•  ส่วนจ่ายสินไหมรถยนต์
•  ส่วนจัดเก็บเอกสาร
•  ส่วนสืบสวนรถหาย
•  Registration Section
•  Payment Section
•  Filing Section
•  Car Loss Section

5. สำนักงานเรียกร้อง
 Recovery Section

แผนผังการจัดการองค์กร 

Organization Chart

คณะอำนวยการบริหาร
Executive	Committee
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

กรรมการผู้จัดการ
President

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit	Committee

สำนักตรวจสอบภายใน
Internal	Audit	Office

กลุ่มงานที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการทางเทคนิค
Advisors	and		Technical/Specialist	Unit

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
HR	Group

สายงาน
เลขาธิการองค์กร
Corporate	
Secretariat
Group	

สายงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
IT	Group

สายงานธุรกิจประกันภัยท่ัวไป
Non-Motor	Underwriting	Group

กลุ่มงานสินไหมประกันภัยทั่วไป
Non-Motor	Claims	Group

สายงานบัญชี
และการเงิน
Accounting	&	
Finance	
Group

1. ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและ
 ความรับผิดธุรกิจสถาบันการเงิน
 Property & Casualty
 Underwriting Dept.-Financial 
 Institute Business
• ส่วนบรรษัทธุรกิจ
• ส่วนธุรกิจขนาดกลาง
• ส่วนธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้า
 บุคคลรายย่อย
• Corporate Business Section
• Medium SME Business Section
• Small SME Business Section

2. ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สิน
 และความรับผิด-ธุรกิจตัวแทน
 Property & Casualty 
 Underwriting Dept.-Agency 
 Business
• ส่วนธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต 
 และกิจการสาขา
• ส่วนธุรกิจตัวแทนทั่วไปและขาย
 ทั่วไป
• ส่วนธุรกิจลูกค้าสถาบัน
• Life Agent and Branch Business 
 Section
• Individual Agent and Individual  
 Sale Business Section
• Corporate Business Section

3. ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและ
 ความรับผิดธุรกิจตรงและนายหน้า
 Property & Casualty Underwriting  
 Dept.- Direct & Broker Business
• ส่วนธุรกิจตรง
• ส่วนธุรกิจนายหน้า
• Direct Business Section
• Broker Business Section

4. ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 Miscellaneous Underwriting Dept.
• ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุและ
 สุขภาพ ลูกค้าธนาคารและ
 โครงการพิเศษ
• ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุ            
 และสุขภาพ ลูกค้าท่ัวไป 
• ส่วนประกันภัยวิศวกรรม
• ส่วนวิศวกรรมประเมินความเส่ียงภัย
• P.A. & Health Insurance  
 Section–Bancassurance
 & Special Projects
• P.A. & Health Insurance 
 Section–General Business
• Engineering Insurance  Section
• Risk Engineering Section

5. ฝ่ายประกันภัยต่อ
 Reinsurance Dept. 
• ส่วนประกันภัยต่อตามสัญญา
•  ส่วนประกันภัยต่อเฉพาะราย
• Treaty Reinsurance Section
• Facultative Reinsurance Section 

1. ฝ่ายสินไหมประกันภัย
 ทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
 Property & Miscellaneous   
 Claims Dept.
• ส่วนสินไหมประกันภัย   
 สถาบันการเงิน
• ส่วนสินไหมประกันภัย
 ธุรกิจตรงและตัวแทน
• ส่วนสินไหมประกันภัย
 ธุรกิจนายหน้า
• ส่วนสินไหมประกันภัยทางทะเล  
 และขนส่ง
• Financial Institute Claims 
 Section
• Direct Business & Agent   
 Claims Section
• Broker Business Claims  
 Section
• Marine & Inland Claims 
 Section

2. ฝ่ายสินไหมประกันภัย
 อุบัติเหตุและสุขภาพ
 Personal Accident & Health  
 Claims Dept.
• ส่วนสินไหมประกันภัย            
 อุบัติเหตุและสุขภาพ (Bank)
• ส่วนสินไหมประกันภัย            
 อุบัติเหตุและสุขภาพ (Non-Bank)
• P.A. & Health Claims Section  
 (Bank)
• P.A. & Health Claims Section  
 (Non-Bank)

1. ฝ่ายบัญชี / Accounting Dept.
• ส่วนบัญชีตรวจจ่าย
• ส่วนบัญชีท่ัวไป
• ส่วนรายงานและงบประมาณ
• ส่วนงานภาษีและอากร
• Payment Authorization Section
• General Ledger Account Section 
• Financial Reports and Budget  
 Section
• Duty and Tax Accounting Section

2. ฝ่ายบริหารจัดการเบ้ียประกันภัย
 Premium Management Dept.
• ส่วนบริหารจัดการเบ้ีย
 ประกันภัยธนาคาร
• ส่วนบริหารจัดการเบ้ีย
 ประกันภัยสถาบัน
• ส่วนบริหารจัดการเบ้ีย    
 ประกันภัยตัวแทน
• ส่วนบริหารจัดการเบ้ีย   
 ประกันภัยนายหน้า
• ส่วนสนับสนุนงานบริหารจัดการ
 เบ้ียประกันภัย
• Premium Management-KBank  
 Section
• Premium Management-
 Institution Section
• Premium Management-Agent  
 Section
• Premium Management-Broker  
 Section
• Premium Management-
 Service Section

3. ฝ่ายการเงิน / Finance Dept.
• ส่วนการเงินรับงานช่องทางการ
 จำหน่ายอ่ืนๆ
• ส่วนการเงินรับงานแบงค์
 แอสชัวรันส์และโครงการพิเศษ
• ส่วนสนับสนุนงานการเงิน 
• ส่วนการเงินจ่าย
• Financial Services-Receivables:  
 Multi Channels Section
• Financial Services-Receivables:  
 Bancassurance & Special   
 Project Section
• Financial Services Support Section
• Financial Services-Payments  
 Section

4. ฝ่ายลงทุน / Investment Dept
• ส่วนบริหารจัดการเงินทุน
• ส่วนบริหารจัดการสินเช่ือ
• Fund Management Section
• Loan Management Section

5. ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กร 
 Risk Management Dept. 
• ส่วนบริหารความเส่ียงจากการลงทุน
• ส่วนบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
• Investment Risk Management  
 Section
• Operational Risk Management 
 Section

6. สำนักพัฒนากระบวนการ
 Process Development Of fice

1. ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource 
 Management Dept.
• ส่วนวางแผนและวิเคราะห์
 งานทรัพยากรบุคคล
• ส่วนบริการและปฏิบัติการ
 งานทรัพยากรบุคคล
• HR Planning and Analysis   
 Section
• HR Service and Operation
 Section

2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Human Resource 
 Development Dept.
• ส่วนวางแผนและพัฒนาบุคลากร
• ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา
• Human Development Planning  
 Section
• Training and Development 
 Section

1. สำนักงานพัฒนาระบบ
 งานสารสนเทศ
 IT Development Office

2. สำนักงานปฏิบัติการ
 สารสนเทศ
 IT Operation Office

3. สำนักงานบริการเทคโนโลยี
 IT Services Office

4. สำนักงานบริหารโครงการ
 ระบบงานสารสนเทศ
 IT Project Management 
 Office

1. สำนักเลขานุการบริษัท
 Company Secretary Office
• ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• ทีมส่งเสริมงานกรรมการ
 และผู้บริหาร
• ทีมเลขานุการผู้บริหาร 
• Securities and Shareholder 
 Team
• Director and Executive 
 Supporting Team
• Executive Secretary Team

2. ฝ่ายกำกับและส่งเสริม
 บรรษัทภิบาล
 Compliance and Corporate  
 Governance Dept.
• ส่วนกำกับกฎระเบียบ
• ส่วนป้องกันการทุจริตและกำกับ
 การปฏิบัติตามนโยบายสารสนเทศ
• Compliance Section
• Fraud Prevention and 
 Information Security Control 
 Section

3. ฝ่ายส่ือสารองค์กร
 Corporate Communication 
 Dept.
• ส่วนโฆษณาประชาสัมพันธ์
• ส่วนออกแบบส่ือโฆษณา
•  ส่วนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ 
 การตลาด
• PR Section
• Graphic Design Section
• PR & Marketing Event Section

4. ฝ่ายธุรการ
 Administration Dept.
• ส่วนอาคารและซ่อมบำรุง
• ส่วนงานพิมพ์กรมธรรม์
• ส่วนบริหารเอกสารและบริการ
• ส่วนจัดซ้ือ
• Office Management and 
 Maintenance Section
• Printing Pool Section 
• General Admin. Section
• Procurement Section

5. ฝ่ายกฎหมาย
  Legal Dept.
• ส่วนฟ้องคดี
• ส่วนบังคับคดี
• ส่วนนิติกรรมสัญญา
• ส่วนเก็บเอกสารสำคัญ
• Litigation Section
• Execution Section
• Juristic and Contract Section
• Custodian Section

กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป
Non-Motor	Underwriting	
Group

ผู้ถือหุ้น
Shareholders
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นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ
ประธานกรรมการ
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* • 1,715,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.9069
ประสบการณ์การทำงาน 
• ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ ่ง จำกัด (มหาชน) • ประธาน 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) • 
ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • ประธาน 
กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท 
เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย 
จำกัด • ประธานกิตติมศักดิ ์ หอการค้าไทย • ประธานกิตติมศักดิ ์ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Mr.	Photipong		Lamsam
Chairman
Education • M.B.A., Temple University, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • None
No. of Shares* • 1,715,083 Shares equivalent to 2.9069%
Working Experience 
• Chairman, Muang Thai Life Assurance Plc. • Chairman,  
Phatra Leasing Plc. • Chairman & Audit Committee Member, 
Sermsuk Plc. • Chairman, Phatra Insurance Plc. • Chairman, 
Muang Thai Group Holding Co., Ltd.  Chairman, Muang Thai  
Holding Co., Ltd. • Chairman, Muang Thai Asset Co., Ltd. • Honorary  
Chairman, Thai Chamber of Commerce • Honorary Chairman, 
Board of Trade of Thailand

*จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors
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นายยุตติ		ล่ำซำ
รองประธานกรรมการ
การศึกษา • ปริญญาตรี Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* • 370,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6276 
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) • ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

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

นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ
กรรมการ และประธานคณะอำนวยการบริหาร
การศึกษา • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge 
University ประเทศอังกฤษ  ปริญญาโท สาขาการจัดการ MIT ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) 2547
จำนวนหุ้น* • 638,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0814
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการ และสมาชิกกรรมการบริหารจัดการความเสี ่ยงองค์กร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ และประธานคณะ 
อำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จำกัด • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารทรัพย์สินเพทาย จำกัด

Mrs.	Sujitpan		Lamsam
Director & Chairman of the Executive Committee
Education • M.A. (First-Class 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* • 638,042 shares equivalent to 1.0814%
Working Experience 
• Director & Member of the Risk Management Committee,  
KASIKORNBANK Plc. • Director & Chairman of the Executive 
Committee, Muang Thai Life Assurance Plc. • Director, Muang 
Thai Group Holding Co., Ltd. • Director, Phatra Insurance Plc. • 
Chairman, Phethai Asset Management Co., Ltd. 
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นางนวลพรรณ		ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอำนวยการบริหาร
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) 2548
จำนวนหุ้น* • 291,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4934 
ประสบการณ์การทำงาน 
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ • กรรมการ และกรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย                 
• กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการ          
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา
กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด • ประธาน
กิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด • ประธานกิตติมศักดิ์ 
บริษัท ทรานส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  

Mrs.	Nualphan		Lamsam
President & Executive Director
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 
Director & Deputy Secretary General, The Thai Chamber of  
Commerce • Director, Phatra Leasing Plc. • Advisor to the President, 
Muang Thai Life Assurance Plc. • Advisor to the Directors, Muang 
Thai Real Estate Plc  Director, Nava Nakorn Plc.• Director, Muang 
Thai Group Holding Co., Ltd. • President, Muang Thai Insurance 
Co., Ltd. • Honorary Chairman, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd.  
• Honorary Chairman, Trans Fashion (Thailand) Co., Ltd. 

นางกฤตยา		ล่ำซำ
กรรมการ และกรรมการอำนวยการบริหาร 
ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
การศึกษา • ปริญญาโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) 2543
จำนวนหุ้น* • 454,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7697
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Mrs.	Kritaya		Lamsam
Director & Executive Director
Resigned from the President on August 1, 2012
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.

*จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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นายสาระ		ล่ำซำ
กรรมการ และกรรมการอำนวยการบริหาร
การศึกษา • Master of Science in Administration, Boston University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification  
Program (DCP) 2543
จำนวนหุ้น* • 317,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5378 
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท 
ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย 
กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด • กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) • 
กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด • 
ประธานสมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
• ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย • กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย • 
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
• ที ่ปร ึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่ • กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย • 
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกัด • นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

Mr.	Sara		Lamsam
Director & Executive Director
Education • Master of Science in Administration, Boston  
University, U.S.A. 
Training on Director Certification Program 
• Director Certification Program (DCP) 2000
No. of Shares* • 317,326 shares equivalent to 0.5378% 
Working Experience 
• President and Chief Executive Officer, Muang Thai Life Assurance Plc. 
• 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) 

นายอิสระ		วงศ์รุ่ง
กรรมการ
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (นักเรียนทุนทิสโก้)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* • ไม่มี 
ประสบการณ์การทำงาน 
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด • กรรมการ 
ผู ้จัดการ บริษัท ลีสซิ ่งกสิกรไทย จำกัด • กรรมการบริหารฝ่ายขาย 
และการตลาด บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  
• ผู ้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท การ์เดียนประกันภัย 
(ประเทศไทย) จำกัด • ผู ้อำนวยการฝ่ายสำนักงานอำนวยสินเชื ่อ 
บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
 
Mr.	Isara		Wongrung
Director 
Education • M.B.A. (General Business Administration) 
Assumption University – TISCO Scholarship
Training on Director Certification Program • None
No. of Shares* • None
Working Experience 
• 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.
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นายแกรี่		ลี		คริสท์	
กรรมการ
การศึกษา • Master of International Management, American 
Graduate School of International Management, Arizona U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* • ไม่มี 
ประสบการณ์การทำงาน 
• CEO in Asia, AGEAS Insurance International • Managing 
Director, Insurance, Asia Commercial Development and Support, 
AGEAS Insurance International • Banker/Banassurance, 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 posting in Asia-
Cigna 
 
Mr.	Gary		Lee		Crist
Director
Education • Master of International Management, American 
Graduate School of International Management, Arizona U.S.A.
Training on Director Certification Program • None
No. of Shares* • None 
Working Experience 
• CEO in Asia, AGEAS Insurance International • Managing Director, 
Insurance, Asia Commercial Development and Support, AGEAS 
Insurance International • Banker/Banassurance, 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 posting in Asia-Cigna

นายโอฬาร		วีรวรรณ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Parsons College 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) 
2547
จำนวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) • กรรมการ หอการค้าไทย • ประธานกรรมการแรงงาน  
และแรงงานสัมพันธ์ สภาหอการค้าไทย • กรรมการมูลนิธิพาณิชย์
สงเคราะห ์หอการคา้ไทย • ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั สหกรรมกรกจิ 
จำกัด • กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จำกัด • กรรมการ บริษัท             
วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด • ประธานบริษัท วัลวีร์ จำกัด 

Mr.	Olan		Viravan
Independent Director & Member of the Nomination 
and Remuneration Committee 
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.

*จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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นายบรรยง		พงษ์พานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation              
Program (DAP) 2548 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) 2544
จำนวนหุ้น* • ไม่มี 
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ 
กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • ประธาน 
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) • กรรมการและ
ประธานคณะอนกุรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทั ทางยก
ระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ดิเอราวัณ 
จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)               
• กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • กรรมการและกรรมการบริหาร 
มลูนธิแิมฟ่า้หลวง นายกสมาคมเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
• กรรมการและ กรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินท 
ปัญโญ 
 
Mr.	Banyong		Pongpanich
Independent Director & Chairman of the  Nomination 
and Remuneration Committee
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.  Independent Director, The Erawan Plc. • Director, Thai 
Airways International Plc. • Director & Executive Director, Thailand  
Development Research Institute (TDRI) • Director, Advisory 
Board, SASIN Graduate Institute of Business Administration of  
Chulalongkorn University • Director & Executive Director, Mae 
Fah Luang Foundation • President, Economics Association,  
Chulalongkorn University • Director & Executive Director, Non-Profit 
Organization Buddhadasa Indapanno Archives 

นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา • ปร ิญญาโท MBA, Northern Il l inois University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 24 • หลักสูตร Chartered Director Class 
(CDC) รุ่นที่ 1 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)        
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) • หลักสูตร Finance for 
Non-Finance Director (FN) 
จำนวนหุ้น* • ไม่มี 
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท          
ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท 
ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์เสรีคอร์ปอเรชั่น
จำกัด  กรรมการ บริษัท เยนเนอรัล เอนยีเนียริ่ง จำกัด • กรรมการ           
ที่ปรึกษา บริษัท กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จำกัด • กรรมการ สมาคม          
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประธาน หอการค้าไทย-      
รัสเซีย • รองประธาน สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย • กรรมการ คณะกรรมการ
กิจการยุโรป สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย • ผู้พิพากษาสมทบศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

Mr.	Chusak		Direkwattanachai
Independent Director, Chairman of the Audit Committee & 
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Education • M.B.A., Northern Illinois University, U.S.A.
Training on Director Certification Program 
• Director Accreditation Program (DCP), Class 24 • Chartered 
Director Class (CDC), Class 1 • Director Accreditation Program 
(DAP) • Audit Committee Program (ACP) • Finance for Non-
Finance Director (FN) 
No. of Shares* • None 
Working Experience 
• Director & Member of the Nomination and Remuneration   
Committee, Phatra Insurance Plc.• Director & Executive   
Director, Loxley Plc. • Director, Loxley Seree Corporation Ltd.        
• Director, General Engineering Co., Ltd. • Advisory Director, 
Green General Products Co., Ltd. • Director, Thai Institute of 
Directors (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 
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นายวัชระ		พรรณเชษฐ์	
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแปซิฟิค 
เวสเทอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* •ไม่มี 
ประสบการณ์การทำงาน 
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ องค์กรสภาธุรกิจภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก  
• ประธานกรรมการ บริษัท สิทธิผล เซลส์ จำกัด  ประธานกรรมการ 
บริษัท สิทธิผล โฮลดิ ้ง จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมโทร 
มอเตอร์เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท แอสติมา 
คอนซัลติ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด • กรรมการ บริษัท วรรณมานี จำกัด  
• ผู้แทนการค้าไทย • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการและ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจำกระทรวงสาธารณสุข • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง 
อุตสาหกรรม • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
• ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม APEC CEO Summit 
2003 • กรรมการบริหาร สภาหอการค้าไทย
 
Mr.	Vachara		Phanchet
Independent Director & Member of the Audit Committee
Education • Ph.D. (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  
Member of National Legislative Assembly (NLA) and Secretary 
Committee on Foreign Affairs • Vice Minister for Public Health  
• Vice Minister for Industry • Vice Minister for Office of the Prime 
Mininster • Chairman, APEC CEO Summit 2003 Organizing  
Committee • Executive Director, Board of Trade of Thailand 

นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* • ไม่มี 
ประสบการณ์การทำงาน 
• กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด • ท่ีปรึกษากรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด • กรรมการ บริษัท ไดเร็ค ทราเวล จำกัด
 
Mr.	Asoke		Wongcha-um
 Independent Director & Member of the Audit Committee
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 Plc. • 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.

*จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor.
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นายคิม		ชี		ยิป
กรรมการ
การศึกษา • Bachelor of Business (Actuarial Science), Nanyang  
Tecnological University, Singapore • Fellow of the Institute of 
Actuaries (UK)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Chief Actuary บริษัท เมืองไทย 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • Deputy Director, Insurance 
Management, Fortis Insurance International Asia • Regional 
Actuarial Manager, Allianz Insurance Management Asia Pacific  
• Consulting Actuary, Tillinghast-Towers Perrin, Singapore               
• Actuarial Consultant, NMG Risk Managers and Actuaries, 
Singapore  

Mr.	Kim		Chee		Yip
Director
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 Plc. • Deputy Director, Insurance Management, 
Fortis Insurance International Asia • Regional Actuarial Manager, 
Allianz Insurance Management Asia Pacific • Consulting Actuary, 
Tillinghast-Towers Perrin, Singapore • Actuarial Consultant, NMG 
Risk Managers and Actuaries, Singapore

นายทรงพล		ชีวะปัญญาโรจน์	
กรรมการ
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย Case 
Western Reserve ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
จำนวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 
• รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • สมาชิก 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด • กรรมการ 
บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จำกัด • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) • ผู้บริหารธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บริหารการเงิน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Mr.	Songpol		Chevapanyaroj
Director
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. 
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ผู้บริหารระดับสูง 

The Executives

	 1	 นายโพธิพงษ์		ล่ำซำ

  ประธานกรรมการ

	 	 Mr.	Photipong		Lamsam

  Chairman

	 2	 นาย	ยุตติ		ล่ำซำ

  รองประธานกรรมการ

	 	 Mr.	Yutti		Lamsam

  Vice Chairman

	 3	 นางนวลพรรณ		ล่ำซำ

  กรรมการผู้จัดการ

	 	 Mrs.	Nualphan		Lamsam

  President

	 4	 นางสุจิตพรรณ		ล่ำซำ

  ประธานคณะอำนวยการบริหาร

	 	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam

  Director & Chairman 

  of the Executive Committee

	 5	 นางกฤตยา		ล่ำซำ

  กรรมการบริหาร

	 	 Mrs.	Kritaya		Lamsam

  Executive Director

	 6	 นาย	สาระ		ล่ำซำ

  กรรมการบริหาร

	 	 Mr.	Sara		Lamsam

  Executive Director

1 2 3

4 5 6
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	 7	 นาย	ภูมิชาย		ล่ำซำ

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

	 	 Mr.	Poomchai		Lamsam

  Advisor to the President

	 8	 พลเอกอัครเดช		ศศิประภา

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

	 	 Gen.	Akaradej		Sasiprapha

  Advisor to the President

	 9	 นาย	สุธี		โมกขะเวส

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

	 	 Mr.	Sutee		Mokkhavesa

  Advisor to the President

10	 นาย	ประเสริฐสุข		ล่ำซำ

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

	 	 Mr.	Prasertsuk		Lamsam

  Advisor to the President

	11	 พล.ต.อ.	อชิรวิทย์		สุพรรณเภสัช  

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

	 	 Pol.Gen.	Ajiravid		Subarnbhesaj

  Advisor to the President

	12	 นางสาวระวิดา		ซอโสตถิกุล

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

	 	 Ms.	Ravida		Sosothikul

  Advisor to the President

13	 บริษัท	สำนักกฎหมาย	ปุณยฤทธิ์	จำกัด

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

	 	 Punyariddhi	Law	Office	Co.,	Ltd.

  Advisor to the President

7 8 9
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ผู้บริหารสายงานและผู้ชำนาญการ

Executive Officers
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	 1	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี จาก  
  University of Wisconsin–Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 78 จากสมาคม  
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และผ่านการอบรมโครงการสร้าง “CEO มืออาชีพ” รุ่น 2/2551 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  
  ศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
  เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550 

  Mrs.	Puntrika		Baingern	/ Senior Executive Vice President 

  Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from Chulalongkorn University, Master of Business Administration in  
  Finance & Accounting from University of Wisconsin–Madison, U.S.A. Completed Directors Certification Program (DCP)  
  class 78th from Thai Institute of Directors Association, “Professional CEO” Batch 2 Organized by NIDA, The Human  
  Capacity Building Institute, The Federation of Thai Industries (FTI), and MAI. Joined the Company in 2007.

	 2	 นายธนากร		ปุรณะพรรณ์	/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท  
  Munich Re ประเทศเยอรมนี และหลักสูตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการ 
  บริษัท (DCP) รุ่นที่ 14 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2521   

  Mr.	Tanakorn		Buranaphan	/ Senoir Executive Vice President

   Graduated with a Bachelor Degree in Political Science from Ramkhamhaeng University; attended training sponsored by  
  Alois Alzheimer Scholarship at Munich Re, Germany, and completed Mini MBA from Thammasat University; also 
  attended Directors Certification Program (DCP) class 14th from Thai Institute of Directors Association. Joined the 
  Company in 1978. 
    

	 3	 นางจิตกานต์		จันทรวิโรจน์	/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Mini MBA  
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Senior Executive Program จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  เป็นกรรมการ บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์ เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541

  Mrs.	Jittakarn		Chandraviroj	/ Senior Executive Vice President

   Graduated with a Bachelor Degree in Mass Communication from Boston University, U.S.A. Completed Mini MBA from  
  Thammasat University, “Senior Executive Program” from Sasin–Graduate Institute of Business Administration of 
  Chulalongkorn University, also attended Directors Certification Program (DCP) class 4th from Thai Institute of Directors  
  Association. Other Position: Director of Muang Thai Management Public Company Limited. Joined the Company in 1998.

	 4	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบริหารการเงิน จากวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท 
  บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐ 
  ประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรม IMDP รุ่น 13 จากสมาคม 
  ประกันวินาศภัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, IT Strategy aligned with Business Strategy จาก IBM Training Center นิวยอร์ค  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 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 Major in Finance Management from Wagner College, Master Degree in Public 
  Administration Major in Human Resource Management from The National Institute of Development Administration. 
  Completed Insurance Management Development Program (IMDP) Class 13 Course 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.
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	 5	 นายธโนดม		โลกาพัฒนา	/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารงานความเสี่ยง 
  และการประกันภัย และสาขาการเงิน การลงทุนและการธนาคาร จาก University of Wisconsin–Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา,  
  Associate in Risk Management (ARM) จาก Insurance Institute of America ประเทศสหรัฐอเมริกา, Associate of the Insurance  
  Institute of New Zealand (AIINZ) ประเทศนิวซีแลนด์, Associate of the Chartered Insurance Institute (ACII) ประเทศอังกฤษ,  
  Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) จาก American Institute for Property & Liability Underwriters  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา, Fellow of the Insurance Institute of New Zealand (FIINZ) ประเทศนิวซีแลนด์, Fellow of the Chartered  
  Insurance Institute (FCII) ประเทศอังกฤษ, เป็น Chartered Insurer ของ Chartered Insurance Institute ประเทศอังกฤษ,  
  ผ่านการอบรม Advance Reinsurance จาก Swiss Reinsurance Company ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เร่ิมทำงานกับบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2525

  Mr.	Thanodom		Lokaphadhana		/ Senior Executive Vice President

   Graduated with a Bachelor Degree in Business Administation (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.

	 6	 นางชะตาบุญ		คูเปี่ยมสิน	/ รองกรรมการผู้จัดการ

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกิจการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  
  ปริญญาโททางการศึกษา สาขา Vocational Education จาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม  
  “กฎหมายฉบับแก้ไข... มิติใหม่ประกันภัยไทย” “กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท” “เกณฑ์ใหม่ตามผลบังคับใช้ 
  ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” “What the Board Should Expect from the Company Secretary” เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 

  Mrs.	Chatabune		Kupiumsin	/ Executive Vice President

   Graduated with a Bachelor Degree in Business Education (2nd Class Honors) from Srinakharinwirot University, Master  
  Degree in Education (Vocational Education), Mississippi State University, U.S.A.  Attended Course “What the Board  
  Should Expect from the Company Secretary”.  Joined  the Company in 2005.
    
	 7	 นายวาสิต		ล่ำซำ	/ รองกรรมการผู้จัดการ

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Lehigh  University  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม The Insurance Professional Program Fit for Management จาก SITC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
  เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542 

  Mr.	Wasit		Lamsam / Executive Vice President 
  Graduated with a Bachelor Degree in Engineering from Chulalongkorn University and Master Degree in Business 
  Administration from Lehigh University, U.S.A. Completed The Insurance Professional Program Fit for Management from  
  SITC, Switzerland.  Joined the Company in 1999.
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	 8	 นายอภิธร		อมาตยกุล	/ รองกรรมการผู้จัดการ
  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาการตลาด จาก New Hamshire  
  College Graduated School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Prudential Group Leadership 
  Conferences, PRU Management 301, A Senior Management Programme โดย Center of Creative Leadership (CCL.),  
  Customer Experiences Programme จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ Consumer Banking  
  Regional Marketing Workshop โดย ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จำกัด เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ในปี 2554

  Mr.	Apithorn		Amatayakul / Executive Vice President
  Graduated with Bachelor Degree in Political Sciences from Chulalongkorn University and Master Degree in Marketing  
  from New Hamshire College Graduated 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.
 

	 9	 นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม	/ รองกรรมการผู้จัดการ

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จาก 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรมจากสถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “หลักสูตรภาวะผู้นำ  
  และการสร้างทีมงาน จาก Outward Bound School ประเทศมาเลเซีย เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ในปี 2556    

  Mr.	Chairit		Songpalangtham	/ Executive Vice President

   Graduated with Bachelor Degree in Economics from Thammasat University and Master Degree in Business Economics  
  from National Institute of Development Administration.  Completed the one – year training on “Basic of Shipping Course”  
  from Merchant Marine Institute, Chulalongkorn University, “Leadership and Team Building Course” from Outward Bound  
  School, Malaysia.  Joined the Company in 2013.

	 10	 นายสุเทพ		สุวิพร*	/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) Computer Science จาก Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  และปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Mini  
  MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดูงานการลงทุนที่ S.G. WARBURG ประเทศอังกฤษ, อบรม Database World ที่ Chicago  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2538

  Mr.	Suthep		Suviporn* / First Senior Vice President 
  Graduated with a Bachelor Degree in Computer Science (2nd Class Honors) from Indiana State University, U.S.A.; 
  Master Degree in Information Technology in Business from Chulalongkorn University.  Completed Mini MBA course  from  
  Thammasat University, attended Database Work Seminar in Chicago, U.S.A. and Investment Program at  S.G.WARBERG,  
  England. Joined the Company in 1995. 

	 11	 นายศักดา		พิชรานันท์	/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
  เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2528

  Mr.	Sakda		Picharanun	/ First Senior Vice President

  Graduated with a Bachelor Degree in Statistics from Thammasart University. Completed  Mini MBA from Thammasat  
  University. Joined the Company in 1985.
    

* ลาออกจากการเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 
* Resign from the Company on 1 April, 2013
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 1	 นายถวัด		เอี่ยมภิญโญ	/	Mr.	Tawat		Eampinyo 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการทางเทคนิค • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์ 
  • First Senior Vice President • Advisors and  Technical / Specialist • Motor Group  

 2	 นายบดินทร์		เจียไพบูลย์ /	Mr.	Bordin		Chiaphaibool 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์
  • First Senior Vice President • Head of Motor Claims Department • Motor Group  

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

 4	 นางฉันทนา		คฤหาสน์สุวรรณ /	Mrs.	Chantana		Karuehardsuwan 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด-ธุรกิจสถาบันการเงิน • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
   • First Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Financial Institute  Business 
  • Non-Motor Underwriting Group  

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

 6	 นางสาวระพีพรรณ		อนันต์	/	Ms.	Rapeepun		Anunt 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท • สายงานเลขาธิการองค์กร
  • First Senior Vice President • Head of Company Secretary Office • Corporate Secretariat Group

 7	 นายสุทธิชัย		บางวิวัฒน์	/	Mr.	Suttichai		Bangviwat 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารสำนักขายลูกค้าสถาบันรายย่อย • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
  • First Senior Vice President • Head of Institutional Sales Retail Office • Sales and Distribution Group  

 8	 นางสาวสมศรี		ตั้งสีฟ้า /	Ms.	Somsri		Tangsifah 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย • สายงานเลขาธิการองศ์กร
  • First Senior Vice President • Head of Legal Department • Corporate Secretariat Group  
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 9	 นายสุรชัย		ไตรวิทยางกูร /	Mr.	Surachai		Traiwittayanggoon 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และคณิตศาสตร์ประกันภัย • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
  • First Senior Vice President • Head of Product Development and Actuarial Service Department • Corporate Strategy & Business  
   Development Group  

 10	 นางสุวรรณา		สุขปลื้มถาวร /	Mrs.	Suwanna		Sukpluemtaworn 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
  • First Senior Vice President • Head of Miscellaneous Underwriting Department • Non-Motor Underwriting Group  

	11	 นายยุทธนา		สุวรรณประดิษฐ ์/	Mr.	Yuttana		Suwanpradit 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล • สายงานเลขาธิการองศ์กร
  • First Senior Vice President • Head of Compliance and Corporate Governance Department • Corporate Secretariat Group  

 12	 นางสาววิมล		ลิ้มสุวรรณศิลป์	/	Ms.	Wimol		Limsuwansilp 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจตรง • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย
  • First Senior Vice President • Head of Direct Sales Department • Sales and Distribution Group  

 13	 นายกฤษฎา		คฤหาสน์สุวรรณ	/	Mr.	Kritsada		Karuehardsuwan 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานตัวแทนและช่องทางจำหน่าย • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย
  • First Vice President • Head of Agency & Channel Department • Sales and Distribution Group  

 14	 นายประสงค์		รัตนมณี	/	Mr.	Prasong		Rattanamanee 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสำรวจภัยรถยนต์ • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์
  • First Vice President • Head of Surveyor Department • Motor Group  

 15	 นายนิเวศ		เฟื่องฟู	/	Mr.	Niwes		Phuangphoo 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักงานบริการระบบสนเทศเพื่อการบริหาร • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
  • First Vice President • Head of Management Information System Service Office • Corporate Strategy & Business Development Group

 16	 นายพรชัย		แซ่เล้า	/	Mr.	Pornchai		Lao
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายธุรการ • สายงานเลขาธิการองค์กร
  • First Vice President • Head of Administration Department • Corporate Secretariat Group

 17	 นายสุพจน์		สถิรพิพัฒน์กุล	/	Mr.	Supoat		Satirapipatkul 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักงานปฏิบัติการสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  • First Vice President • Head of IT Operation Office • IT Group  
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 18	 นางสาววิริณ		พัววิมล	/	Ms.	Wirin		Puawimol
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล
  • First Vice President • Head of Human Resource Development Department • HR Group  

 19	 นางรัตนา		อังศุชัยกิจ	/	Mrs.	Rattana		Angsuchaikij 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  • First Vice President • Head of IT Development Office • IT Group  

 20	 นายไพรวัลย์		ทับแป้น	/	Mr.	Priwan		Thuppan 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการฝ่ายกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล • สายงานเลขาธิการองค์กร
  • First Vice President • Principal of Compliance and Corporate Governance Department • Corporate Secretariat Group  

 21	 นายวุฒิชัย		เหลืองเลิศวัฒน	/	Mr.	Wudhichai		Luanglertvatana 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยต่อ • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
  • First Vice President • Head of Reinsurance Department • Non-Motor Underwriting Group  

 22	 นายสมมาตร		ปิยะพงศ์เดชา	/	Mr.	Sommart		Piyaphongdecha 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักงานบริการเทคโนโลยี • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  • First Vice President • Head of IT Services Office • IT Group  

 23	 นายพัลลภ		ห่อเตรียม	/	Mr.	Panlop		Hotriem 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
  • First Vice President • Head of Corporate Strategy & Planning Department • Corporate Strategy & Business Development Group 

 24	 นายวรกิจ		มุจลินทโมลี	/	Mr.	Warakit		Muchalintamolee 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการลูกค้า • สายงานส่งเสริมงานขาย
  • First Vice President • Head of Customer Service Department • Sales Support  

 25	 นายธวัชชัย		นพสุวรรณวงศ์	/	Mr.	Tawatchai		Nopsuwanwong 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด-ธุรกิจตรงและนายหน้า • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
  • First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Dept.- Direct & Broker  Business • Non-Motor Underwriting Group  

 26	 นายธารา		ล่ำซำ	/	Mr.	Tara		Lamsam
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์
  • First Vice President • Head of Claim Support Department • Motor Group  
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	27	 นางสาวสุพร		เร้าปิติวงษ์กุล	/	Ms.	Suporn		Raopitiwongkul 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบัญชี • สายงานบัญชีและการเงิน
  • First Vice President • Head of Accounting Department • Accounting & Finance Group  

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

 29	 นายวสิทธิ์		ล่ำซำ	/	Mr.	Vasit		Lamsam 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
  • First Vice President • Head of Personal  Accident & Health Claims Department • Non-Motor Underwriting Group  

 30	 นายพิสิต		อ่อนคล้าย	/	Mr.	Pisit		Onclai 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ • สายงานส่งเสริมงานขาย 
  • First Vice President • Head of Inbound Call Department • Sales Support  

 31	 นายฉัตรพล		ชลายนเดชะ	/	Mr.	Chatapol		Chalayondecha 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักฝึกอบรมการขาย • สายงานส่งเสริมงานขาย 
  • First Vice President • Head of Sales Training Office • Sales Support  

 32	 นายวุฒิศักดิ์		อุดมพรผดุง	/	Mr.	Wuttisak		Udompornpadung 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายลงทุน • สายงานบัญชีและการเงิน
  • First Vice President • Head of Investment Department • Accounting & Finance Group  

 33	 นางสาวณัฐกานต์		จรุงเบญจธรรม	/	Ms.	Nutthakant		Jarungbenjatham 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักพัฒนากระบวนการ • สายงานบัญชีและการเงิน  
  • First Vice President • Head of Process Development  Office • Accounting & Finance Group  

 34	 นายยุทธการ		บุญลาโภ	/	Mr.	Yuthakarn		Boonlapo 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์ • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
  • First Vice President • Head of Bancassurance Sales Department • Sales and Distribution Group  
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	35	 นายวชิระ		เต็งณฤทธิ์ศิริ	/	Mr.	Wachira		Tengnaritsiri 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายตลาดและกลยุทธ์แบงค์แอสชัวรันส์ • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
  • First Vice President • Head of Bancassurance Marketing & Strategy Department • Sales and Distribution Group  

 36	 นายมนตรี		พงษาชัย	/	Mr.	Montree		Pongsachai
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักงานเรียกร้อง • สายงานปฏิบัติการธุรกิจรถยนต์
  • First Vice President • Head of Recovery Section • Motor Group  

 37	 นายนพคุณ		คชเสนี	/	Mr.	Nopkoon		Gajaseni 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักงานบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  • First Vice President • Head of IT Project Management Office • IT Group  

 38	 นายไกรลาภ		เนียวกุล	/	Mr.	Krailarp		Neovakul
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
  • First Vice President • Head of Property & Miscellaneous Claims Department • Non-Motor Underwriting Group  

 39	 นายเกริกไกร		วิทยาสงเคราะห์	/	Mr.	Krirkkrai		Vittayarsongkhor	
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร • สายงานเลขาธิการองค์กร
  • First Vice President • Head of Corporate Communication Department • Corporate Secretariat Group  

 40	 นางสาวกนกธร			พรามไทย	/	Ms.	Kanoktorn		Pramthai
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน 
  • First Vice President • Head of Internal Audit Office

 41	 นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์	/	Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร • สายงานบัญชีและการเงิน 
  • First Vice President • Head of Risk Management Department • Accounting & Finance Group

 42	 นายอภิณัฐ		คีตะพันธ์สังวรณ์	/	Mr.	Apinut		Ketapansungworn
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด - ธุรกิจตัวแทน • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่ว ไป
  • First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department - Agency Business • Non-Motor Underwriting Group

 43	 นางนัยน์ชนก		รุจิโรจนาสกุล	/	Mrs.	Naichanok		Rujirojanasakul  
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและพันธมิตร • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
  • First Vice President • Head of Customer & Partner Relationship Department • Corporate Strategy & Business Development Group
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	44	 นายเกียรติศักดิ์		เรืองมานะมงคล	/	Mr.	Kiattisak		Ruengmanamongkon
  • ผู้อำนวยการ • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย 
  • First Vice President • Head of Broker Department • Sales and Distribution Group

 45	 นายวิสิทธิ์		อาศัยธรรมกุล	/	Mr.	Visit		Asaitrumkul 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย
  • First Vice President • Principlal of Broker Department • Sales and Distribution Group  

 46	 นางสาวรัจนา		ศีตะจิตต์	/	Ms.	Rajana		Sitachitt
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล
  • First Vice President • Principal of Human Resource Management Department • HR Group 

	47	 นางสาวปวีณา	 วิภาสชีวิน	/	Ms.	Paveena		Vipaschiwin
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการฝ่ายประกันภัยต่อ • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
  • First Vice President • Principal of Reinsurance Department • Non-Motor Underwriting Group  

 48	 นายกฤษฎา		ตั้งเจริญ	/	Mr.	Kritsada		Tangcharoen 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการฝ่ายขายลูกค้าผู้ประกอบการ • สายงานการขายและช่องทางการจำหน่าย
  • First Vice President • Principal of Institutional Sales Corporate Department • Sales and Distribution Group  

 49	 นางทักษพร		เข่งเจริญ	/	Mrs.	Taksaporn		Kengcharoen 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการฝ่ายการเงิน • สายงานบัญชีและการเงิน
  • First Vice President • Principal of Finance Department • Accounting & Finance Group  

 50	 นางรัชนีกร		มีสมมนต์	/	Mrs.	Rachaneekorn		Meesommont
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการสำนักเลขานุการบริษัท • สายงานเลขาธิการองศ์กร
  • First Vice President • Principal of Company Secretary Office • Corporate Secretariat Group  

 51	 นางสาวจารุนี		ตัณฑวิรุฬห์	/	Ms.	Jarunee		Tuntawiroon 
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการลูกค้า • สายงานส่งเสริมงานขาย
  • First Vice President • Principal of Customer Service Department • Sales Support  

 52	 นางสุดาพร		ศรีพิทักษ์	/	Mrs.	Sudaponl		Sripitak
  • ผู้อำนวยการ • ผู้ชำนาญการสำนักพัฒนากระบวนการ • สายงานบัญชีและการเงิน
  • First Vice President • Principal of Process Development Office • Accounting & Finance Group
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ความก้าวหน้าในปี 2555

Progress in 2012

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำกดั (มหาชน) ไดด้ำเนนิการพฒันา 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 
อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันกับคู่แข่ง         
ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ดำเนินการทางด้านต่างๆ 
ในปี 2555 ที่ผ่าน มาดังนี้ 

Muang Thai Insurance Public Company Limited has  
constantly improved its operation in all aspects, including 
work procedures, with aim to boost its efficiency, its  
customer satisfaction, and its competitiveness in the  
industry. In 2012, the Company implemented the  
followings:



1.	 การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า	(Data	Cleansing)	

	 อย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลลูกค้า 
ให้ถูกต้องอย่างต่อเน่ืองจากปี 2554 เป็นต้นมา เพ่ือให้สามารถนำ 
ข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ดำเนินงานทางด้านต่างๆ ได้ดี อาทิ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการแข่งขันทางการตลาด รวมถึง 
สามารถนำไปวิเคราะห์และเริ่มโครงการ CRM: Customer 
Relation Management ได้อย่างดี โดยข้อมูลต่างๆ นี้สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสามารถสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทาง 
ด้านบริหารงานต่ออายุ การสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า หรือ 
แม้กระทั่งทางด้านการสนองนโยบายภาครัฐต่างๆ เป็นต้น

2.	 การพัฒนาระบบเสริมเพื่อรองรับการให้บริการสินไหม 

	 ประกันภัยรถยนต์	(@2Claim)

 โดยได้พัฒนากระบวนการทางด้านสินไหมรถยนต์ ซึ่งหาก
ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุทางด้านรถยนต์ขึ ้นและแจ้งมายังศูนย์ 
รับแจ้ง ทางบริษัทฯ จะใช้ระบบโปรแกรมติดตาม (@2Claim) 
เพื่อตรวจเช็คระยะทางระหว่างลูกค้าและพนักงานสำรวจภัย  
รถยนต์ที่อยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุมากที่สุดโดยตรวจสอบจาก 
ระบบติดตาม GPS เพ่ืออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้า
และพนักงานสำรวจภัย และตอบรับการบริการที่ดีต่อลูกค้า

3.	 พัฒนาระบบ	CIS	เพื่อรองรับฐานข้อมูลลูกค้า

 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในเพื่อ 
ความถูกต้อง สะดวกและง่ายต่อการพัฒนาทางด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านบริการลูกค้า ด้านการรับประกันภัย ด้านฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวสามารถรองรับ 
และพัฒนาทางด้านการจัดทำ CRM และทางด้านการรับ 
ประกันภัยต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความสำคัญต่อลูกค้า 
เป็นอันดับแรก

4.	 ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าทาง 

	 โทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง

 โดยได้วัดความพึงพอใจของลูกค้าหลังการให้บริการ มีจุดดี 
หรือจุดเสียส่วนใดที่ควรปรับแก้ไข ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อ 
ปรับปรุงคุณภาพในการรับสาย ความรวดเร็วในการให้บริการ 
รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูลในการ 
ตอบคำถามลูกค้า เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครอบคลุม และใช้งานง่าย รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการ 
ให้บริการของพนักงาน นอกจากน้ียังมีการวิเคราะห์การรับสาย
ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือน ว่าวันใดมีอัตราการรับ 
สายท่ีสามารถรับได้ทัน หรือไม่สามารถรับสายได้ มีสัดส่วนเป็น 
เท่าใด และสาเหตุเนื่องจากเหตุผลใด

1.	 Constant	Data	Cleansing

 Since 2011, the Company has been rechecking its 
customer information and making corrections where 
necessary. The accurate information will be useful in 
analyses for product development, competition-situation 
assessment, and Customer Relation Management (CRM).  
The information has maximized the Company’s abilities, 
facilitating the renewal of insurance policies, efforts to 
strengthen the Company’s ties with customers, and its 
response to government policies. 

2.	 Improvement	of	the	Motor	Claim	Service		 	

	 (@2Claim)
 The Company has introduced the new system, 
@2Claim, to improve its motor claim service. Via this 
system the Company’s Call Center can fast locate the 
surveyor nearest to the scene of accidents via GPS  
technology and dispatch that surveyor to the customers.  
The @2Claim is good to both surveyors and customers, 
who enjoy greater convenience and faster services. This 
new system has improved the Company’s services for 
customers on the overall.

3.	 CIS	Development	for	Internal	Database

 The Company has enhanced its internal database to 
ensure that information is accurate and easy to use.  The 
information is used to improve the Company’s  
operation, for example, its customer services, its  
underwriting services and its database. Through the 
Computer Information System (CIS) development, the 
Company can better arrange its CRM and underwriting 
services. The Company indeed has developed its CIS 
with customers being its first priority. 

4.	 Constant	Improvement	of	Call	Center	Service

 The Company has assessed customer satisfaction 
from call center service, and identified strong and weak 
points therein. Indicators are then developed to improve 
the quality of service and the service speed by the Call 
Center. Moreover, the Company has developed a program 
for the Call Center staff to rely on when answering  
customers’ questions. Containing comprehensive and 
accurate information, the program is easy to use allowing 
the staff to provide fast and convenient services to  
customers. The Company has also constantly monitored 
the call center service and analyzed unanswered-call rate 
in each period of time to determine the causes, which will 
be addressed to improve the service further.
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5.	 โครงการ	Small	Group	Activities

 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ       
นำเสนอวิธีการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ภายในบริษัทฯ และมีการมอบรางวัลให้กับโครงการที่บรรลุผล
สำเร็จได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง 
ความสำคัญของการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า การเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความพึงพอใจ      
ให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

6.	 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่าง 

	 ต่อเนื่อง

 โดยได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ภายใน อาทิ 
ขั้นตอนการรับประกันภัย ขั้นตอนการต่ออายุ การปรับ SLA 
สำหรับการเอาประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้มีความเหมาะสม 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับภาวะการณ์ 
แข่งขันที่เริ ่มฟื้นตัวจากภัยน้ำท่วม และเพื่อลดขั้นตอนการ 
ดำเนินงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพ สามารถลดต้นทุน 
ทางด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจประกันวินาศภัย

7.	 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ

 โดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency)          
ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยม 
และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงการนำผล  
ข้อมูลจากการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  
(Employee Engagement) มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการ 
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดยมีเป้าหมายหลัก 
คือให้พนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจในการทำงาน           
มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และมีความรักในการทำงาน 
ร่วมกับองค์กร 
 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการเพื่อสอดคล้องกับหลัก “ฅน MTI  
ใจ MTI” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เป็นพนักงานที่มี  
จิตอาสา สามารถตอบรับการบริการและตอบสนองความ 
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งด ีโดยประกอบไปดว้ย Professional, 
Unity, Integrity และ Customer Driven 

8.	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่	 เพื ่อให ้ตอบสนองต่อ 

	 ความต้องการของลูกค้าโดยทั ่วไป	 โดยได้พัฒนา 

	 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ	สำหรับ	ปี	2555	จำนวน	19	 

	 ผลิตภัณฑ์	ดังนี้

 8.1 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  “เมืองไทย P.A. 2 จ่าย 1” 
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที ่ให้ความ 
  คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรวมถึงคนพิเศษ อายุตั้งแต่  
  1-80 ปี ท่ีให้ ความคุ้มครองครอบคลุม ท้ังกรณีเสียชีวิต  

5.	 Small	Group	Activities	

 The Small Group Activities have encouraged staff to 
recommend methods to improve the Company’s internal 
work process. Recommendations that lead to successes 
are rewarded. Through the initiative, the Company has 
raised its staff’s awareness of the importance of service 
excellence and the satisfaction of customers/business 
partners, as well as the need to constantly improve the 
Company’s competitiveness.

6.	 Constant	Internal	Operational	Process

	 Improvement	

The Company has constantly improved its internal  
operat ional  process such as the process for  
insurance-policy sale, insurance-policy renewal, and SLA 
adjustment with aim to achieve greater efficiency, deliver 
faster services, and best respond to changing  
circumstances in the wake of 2011-flood crisis. The 
improvement has reduced the redundant work procedures 
and simplified work process. Through such improvement, 
the Company has enjoyed stable operations, lower  
operation cost, and a competitive edge in the Non-Life 
insurance industry.

7.	 Human	Resource	Development	

 The Company has continued to boost its Core  
Competency in line with its value and planned directions.  
Employee Engagement Survey has been conducted and 
its findings have been used to develop the Company’s 
human resources. The human resource development 
focuses on creating job satisfaction, self-improvement 
opportunities, and love for the Company.
 To support its sustainable growth, the Company has 
also implemented projects based on the “MTI Staff, MTI 
Hearts” concept. The projects seek to instill in its staff 
Unity, Integrity, Professional and Customer-Driven                
attributes, which allow them to respond well to customers’ 
needs.

8.	 New	Product	Development	

	 In	 2012,	 the	Company	 launched	 a	 total	 of	 19	 

	 products	as	follows:

 8.1 Personal Accident Insurance 
  “P.A. 2 Pay 1”
  This product offers personal insurance for its  
  customer and his/her special person. Eligible  
  age is between one and 80 years old. 
  Compensation is granted in events of death,  
  total permanent disability, and loss of hands,  
  feet, and eyesight from accidents. If the 
  accidents take place in foreign countries, the  
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  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียมือ เท้า และสายตา 
  จากอุบัติเหตุท่ัวไป แต่ในกรณีเป็น อุบัติเหตุท่ี เกิดข้ึน  
  ขณะอยู่ต่างประเทศ จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า 
  นอกจากนี้ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเงิน 
  ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็น ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล  
  พร้อมรับบัตร P.A. Medical Card เพื่อใช้สิทธิ           
  ค ่าร ักษาพยาบาลก ับโรงพยาบาลในส ัญญา  
  โดยไม่ต้องชำระเงิน
 8.2 ประกันภัยโรคมะเร็ง “Central Cancer Care”
  แผนประกันภัยโรคมะเร็ง แบบรายเดี่ยว ที่ให้ความ 
  คุ ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ โดยชดเชย  
  เป็นเงินก้อน แบบเหมาจ่ายทันทีท่ีตรวจพบ พร้อมท้ัง  
  มีค่าทดแทนเพิ่มเติมสำหรับบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
  ในการรักษาพยาบาล รวมสูงสุด 700,000 บาท 
  สามารถทำประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 8.3 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “พี.เอ.   
  สำหรับชาวต่างชาติ” (P.A. for Foreigner)
  แผนประก ันภ ัยอ ุบ ัต ิ เหต ุส ่วนบุคคล สำหร ับ  
  ชาวต่างชาติ ที ่ให้ความคุ ้มครองกรณีเสียชีวิต  
  สูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  สิ ้นเชิงจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจาก  
  อุบัติเหตุ เบ้ียประกันเพียง 1,500 บาท/ปี พร้อมรับบัตร  
  P.A. Medical Card เพื่อใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล  
  กับโรงพยาบาลในสัญญาโดยไม่ต้องชำระเงิน
 8.4 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Family Income”
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที ่ให้ความ 
  คุ ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั ่วไป และ  
  อุบัติเหตุจากการ ขับขี ่/โดยสารรถจักรยานยนต ์
  สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดือน  
  และรายปี
 8.5 ประกันภัยสุขภาพ สำหรับโรงเรียนนานาชาติ  
  NIST (Global Medical Insurance Policy)
  แผนประกันภัยสุขภาพกลุ ่ม สำหรับโรงเร ียน 
  นานาชาติที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายใน
   โรงพยาบาล
   บริการด้านการรักษาพยาบาล
   การรักษาโรคมะเร็ง (ท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) 
   การคุ้มครองสภาวะทางการแพทย์ที่เรื้อรัง 
   (ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
   การรักษาโดยการล้างไต
   การรักษาทางกายภาพบำบัด
   การรักษาทางจิตเวช
   การผ่าตัดแบบไปเช้าเย็นกลับ
   ที่พักในโรงพยาบาลสำหรับผู้ปกครองของเด็ก 
   ที่ได้รับการคุ้มครอง

  compensation amount wil l  also double. 
  Moreover, this product covers medical expense  
  and if the insured person is treated as an  
  inpatient, daily compensation is to be paid for  
  the loss of income too. P.A. Medical Cards are  
  issued to the insured persons. When producing  
  these cards at participating hospitals, they do  
  not need to make any payment for accident- 
  related treatments.
 8.2 Central Cancer Care Insurance 
  This product covers all types and all stages of  
  cancer for an insured person. Compensation is  
  paid upon the detection of cancer symptoms  
  plus some financial assistance to ease the  
  insured person’s f inancial burden from  
  treatment. The maximum coverage is Baht  
  700,000. Interested persons can apply without  
  having to undergo a health check.
 8.3 Personal Accident Insurance 
  “P.A. for Foreigner”
  Designed for foreigners, it offers compensation  
  in events of death, total permanent disability,  
  and loss of hands, feet, and eyesight from 
  accidents, and free treatment for accident- 
  related symptoms. Annual premium is Baht  
  1,500. P.A. Medical Cards are issued to the  
  insured persons. When producing these cards  
  at participating hospitals, they do not need to  
  make any payment for accident-related 
  treatments.
 8.4 Personal Accident Insurance “Family Income”
  This product offers compensation in events of  
  deaths caused by accidents including road  
  accidents (driving vehicles/riding motorcycles).   
  Premium can be paid monthly or annually.
 8.5 Health Insurance for NIST International School  
  (Global Medical Insurance Policy)
  This is a group health insurance plan for  
  members of the international school. Benefits  
  cover:
  • Medical Treatment at Hospitals 
   Medical services
   Cancer treatments
   (inpatients or outpatients)
   Treatments for chronic illnesses 
   (inpatients or outpatients)
   Dialysis
   Physical therapy
   Psychiatric treatment

�� Annual Report 2012 



   บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในท้องถิ่น
   การรักษาพยาบาลฉุกเฉินนอกพื้นที่การคุ้มครอง
   การพยาบาลที่สถานพักฟื้นภายหลังจากการเข้า 
   รักษาในโรงพยาบาล
  • การปลูกถ่ายอวัยวะ
  • บริการเคลื ่อนย้ายฉุกเฉินเพื ่อการรักษา 
   พยาบาลและการส่งกลับ
  • ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก
   บริการทางการแพทย์ทั่วไปและยาตามที่แพทย์  
   กำหนด
   บริการของผู้เช่ียวชาญและยาตามท่ีแพทย์กำหนด 
   บริการห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ และการวินิจฉัยโรค  
   ของผู้ป่วยนอก
   การบำบัดของผู้ป่วยนอกตามที่แพทย์กำหนด
   เครื่องช่วยทางการแพทย์ตามที่แพทย์กำหนด
   การรักษาฉุกเฉินเกี่ยวกับทันตกรรม
   การแพทย์ทางเลือกตามที่แพทย์กำหนด
   แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและบริการฉุกเฉิน
  • ผลประโยชน์การคลอดบุตร
   ผลประโยชน์ทารกแรกเกิด
  • การตรวจเช็คสุขภาพตามปกติ
   การตรวจทันตกรรม
   การตรวจสายตา
   การตรวจการได้ยิน
 8.6 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
  “เมืองไทย Enjoy VISA Plan”
  แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ที่ออกแบบ 
  มาสำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า 
  โดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
  การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียมือ เท้า  
  สายตาจากอุบัติเหตุ ทั่วไป สูงถึง 1,500,000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงถึง  
  1,500,000 บาท พร้อมบริการช่วยเหลือระหว่าง  
  เดินทาง ท้ังบริการเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาล 
  ฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย และบริการข้อมูล/ 
  คำแนะนำต่างๆ ระหว่างการเดินทาง เบ้ียประกันภัย 
  ขึ้นกับจำนวนวันที่เดินทาง
 8.7 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  “Central Smart P.A. Prestige”
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน  
  เอาประกันภัยสูง ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต 
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียมือ เท้า และสายตา  
  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงเงินชดเชย 
  รายได้รายวันกรณีเป็นผู ้ป่วยในในโรงพยาบาล  
  สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง พร้อมรับบัตร  
  P.A. Medical Card เพื่อใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล  

   One-day operation
   Parents’ Room at Hospital in events of 
   insured children’s hospitalizations
   Local ambulance services
   Emergency medical services outside 
   coverage areas
   Medical services at sanitariums 
  • Organ Transplantation
  • Medical Evacuation/Repatriation 
  • Benefits for Outpatients
   General medical services by and medicines  
   prescribed by doctors
   Medical services by and medicines  prescribed  
   by specialists
   X-ray services, diagnosis of outpatients’  
   symptoms
   Therapy for outpatients as prescribed by  
   doctors
   The use of  medica l  ins t ruments  as  
   prescribed by doctors
   Emergency dental care
   Alternative-medicine services as prescribed  
   by doctors
   Emergency medical services
  • Childbirth Benefit
   Benefit for infant
  • General Health Check
   Dental check
   Eye examination
   Hearing test
 8.6 Travel Insurance 
  “Muang Thai Enjoy VISA Plan”
  Designed for use as a key document in visa  
  application, this product offers coverage of up  
  to Baht 1,500,000 in events of deaths, total  
  permanent disability, and loss of hands, feet,  
  and eyesight from accidents, and also up to  
  Baht 1,500,000 for medical treatment for  
  accident-related injuries or illnesses. During their  
  trips, insured persons can also get travel 
  assistance services, advice/counseling 
  services, and medical evacuation/repatriation.   
  Premium is calculated based on the duration of  
  the trip.
 8.7 Personal Accident Insurance 
  “Central Smart P.A. Prestige”
  This product offers a high amount of compensation  
  in events of deaths, total permanent disability,  
  and loss of hands, feet, and eyesight from  
  accidents. In events of hospitalizations, insured  
  persons can get daily compensation for their  
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  กับโรงพยาบาลในสัญญาโดยไม่ต้องชำระเงิน 
  นอกจากนั ้นยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทาง 
  การแพทย์คือ
  1. บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์
  2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล
  3. บริการส่งผู้ป่วย เข้ารักษาในโรงพยาบาล
  4. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้าย 
   ผู้ป่วย
  5. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการเคลื่อนย้าย 
   ผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
  6. บริการส่งศพกลับประเทศ ให้บริการโดยบริษัท  
   Mondial Assistance ซ่ึงเป็นบริการแบบ Hotline  
   Program (ผู ้เอาประกันภัยเป็นผู ้ร ับผิดชอบ 
   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)
 8.8 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
  เฉพาะโรค “Central Smart P.A. Playful Kids”
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ 
  เฉพาะโรค แบบรายเดี่ยว สำหรับเด็กอายุ 1-15 ปี 
  มี 2 แบบประกันให้เลือก คุ้มครองครอบคลุมทั้ง  
  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง  
  การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 
  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เงินชดเชยรายวัน     
  ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ  
  ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากการ  
  เจ็บป่วยเฉพาะโรค เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้า  
  รักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค  
  (โรคไข้เลือดออก โรคปอดอักเสบ หรือโรคปวดบวม  
  โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้หวัด 2009 โรคไส้ต่ิงอักเสบ  
  โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส)

  พิเศษด้วยผลประโยชน์สำหรับเด็ก กรณีท่ีผู้ชำระเบ้ีย  
  ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับ  
  ฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจาก 
  อุบัติเหตุ พร้อมทั้งบริการ Hotline สายเด็กสำหรับ  
  น้องหนูนักกิจกรรม 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งบริการ  
  Healthy Kids ให้คำปรึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินด้าน 
  การแพทย์ บริการ Smart Kids ให้ข้อมูลและติดต่อ 
  ประสานงานเบื้องต้นของสถานศึกษาในประเทศ/ 
  ต่างประเทศ สถาบันกวดวิชา ร้านจำหน่ายวัสดุ  
  อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 24 ชั่วโมง
 8.9 ประกันภัยสุขภาพ “Central Smart Health”
  แผนประกันภัยสุขภาพรายเด่ียว ท่ีให้ความคุ้มครอง 
  อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ  
  เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 
  และค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (จากอุบัติเหต ุ
  และเจ็บป่วย) คุ้มครองท้ังค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ  
  พยาบาล ค่าห้อง ICU ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป  

  loss of income for up to 365 days per accident.  
  P.A. Medical Cards are issued to the insured  
  persons. When producing these cards at  
  participating hospitals, they do not need to make  
  any payment for accident-related treatments.   
  In addition, the insured persons shall have  
  access to the following services:
  1. Medical advice over the phone
  2. Information on medical facilities
  3. Transportation of patients to hospitals
  4. Ambulance services in events of 
   emergencies
  5. Medical repatriation to hometown in events 
   of emergencies
  6. In events of deaths, transportation of insured  
   persons’ bodies back to their home countries  
   by Mondial Assistance shall be arranged.  
   Arrangements must be made via Hotline  
   Program (The insured persons’ family must  
   pay for the transportation cost).
 8.8 Personal Accident and Individual Health 
  for Specific Diseases Insurance 
  “Central Smart P.A. Playful Kids”
  This product offers compensation and benefits  
  in events of accidents and occurrence of some  
  diseases. Eligible age for insured persons is  
  between one and 15 years old. Compensation  
  is granted in events of death, total permanent  
  disability, and loss of hands, feet, eyesight,  
  hearing, and speech.  If the insured persons are  
  admitted to hospitals due to accident-related  
  injuries, they are entitled to daily compensation.   
  If they are admitted for any of the covered  
  diseases (dengue fever, pneumonia, influenza  
  or 2009 influenza, appendicitis, and acute  
  hepatitis), they are entitled to daily compensation  
  too. If they receive the treatments for any of the  
  covered diseases as outpatients, their medical  
  expense will be reimbursed.

  Insured children are also entitled to some forms  
  of help if their premium payers die, become  
  permanently disabled, or loses hands, feet,  
  eyesight, hearing, and speech due to accidents.   
  Moreover, there is a special hotline for insured  
  children.  Operating round the clock, it offers  
  Healthy Kids services or useful advice regarding  
  emergency medical services. Smart Kids  
  services by the hotline, moreover, have 
  information of tutorial schools, learning-material/ 
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  ค ่ าธรรมเน ียมแพทย ์ผ ่ าต ัด /ว ิส ัญญ ีแพทย ์  
  ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์ 
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ  
  ฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก และสามารถเลือกทำประกัน 
  เพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ  
  และเจ็บป่วย” พร้อมรับบัตร Health Card เพ่ือใช้สิทธิ 
  ค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในสัญญาโดย 
  ไม่ต้องชำระเงิน
 8.10 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  “P.A. Payroll LH Bank”
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ท่ีมีบัญชี  
  เงินเดือนกับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ให้ความ  
  คุ้มครอง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า)  
  สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุด  
  100,000 บาท
 8.11 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
  “Central Travel Delight VISA Plan”
  แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ที่ออกแบบ 
  มาสำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า 
  โดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
  การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสีย มือ เท้า  
  สายตา จากอุบัติเหตุทั่วไป สูงถึง 1,500,000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงถึง  
  1,500,000 บาท พร้อมบริการช่วยเหลือระหว่าง  
  เดินทาง ท้ังบริการเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาล 
  ฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย และบริการข้อมูล/ 
  คำแนะนำต่างๆ ระหว่างการเดินทาง เบ้ียประกันภัย 
  ขึ้นกับจำนวนวันที่เดินทาง
 8.12 ประกันอัคคีภัย รวมภัยพิบัติ สำหรับที่อยู่อาศัย
  คุ ้มครองที ่อยู ่อาศัยที ่เป็นบ้านเดี ่ยว บ้านแฝด  
  ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุด คอนโดมิเนียมที่ใช้  
  เพื่อการอยู่อาศัย คุ้มครองตัวบ้าน (ไม่รวมฐานราก 
  และราคาท ี ่ด ิน)  และทร ัพย ์ส ินภายในบ ้าน  
  (เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ตรึงตรา เครื่องใช้  
  ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม  
  และเคร ื ่องใช ้ในบ้านอื ่นๆ เพ ื ่อการอยู ่อาศัย  
  ภายในอาคาร) ให้ความคุ้มครอง 2 ส่วน ส่วนแรก 
  คุ้มครองอัคคีภัยและภัยเพ่ิมเติม ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า  
  การระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์  
  พาหนะ ภัยจากอากาศยาน วัตถุท่ีตกจากอากาศยาน  
  รวมถึงเงินชดเชยค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวอันเกิด  
  จากสาเหตุดังกล่าว ฯลฯ ส่วนท่ีสองให้ความคุ้มครอง 
  ความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ 
  ในวง เงินคุ้มครอง 100,000 บาท ภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่  
  ภัยจากอุทกภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติภัย

  school uniform shops plus educational institutes  
  in Thailand and beyond. The Smart Kids can  
  also provide basic arrangements if insured  
  children need services from one of the  
  aforementioned places.
 8.9 Individual Health Insurance 
  “Central Smart Health”
  This product offers compensation in events of  
  accident-related death, total permanent 
  disability, and loss of hands, feet, eyesight. 
  If the insured persons are admitted as inpatients  
  for treatment (either for accident-related injuries  
  or illnesses), they can get reimbursement for the  
  cost of hospital room, food, nursing services,  
  ICU, general medical services, fees of surgeons/ 
  anesthetists, doctor-visit fees, fees of specialists,  
  and emergency medical services. Insured  
  persons are eligible to buy an optional  
  additional coverage, which pays for “medical  
  treatment for outpatients’ accident-related 
  injuries/illnesses”. If they go for the additional  
  coverage, they will be issued “Health Card”. By  
  producing the card at participating hospitals,  
  they do not need to make any payment after  
  receiving treatment.
 8.10 Personal Accident Insurance 
  “P.A. Payroll LH Bank”
  This product offers personal accident insurance  
  coverage to a holder of payroll account with the  
  LH Bank. Compensation of up to Baht 100,000  
  is paid in events of accident-related death, total  
  permanent disability, and loss of hands, feet,  
  and eyesight.
 8.11 Travel Insurance 
  “Central Travel Delight VISA Plan”
  Designed for use as a key document in visa  
  application, this product offers coverage of up  
  to Baht 1,500,000 in events of deaths, total  
  permanent disability, and loss of hands, feet,  
  and eyesight from accidents, and also up to  
  Baht 1,500,000 for medical treatment for  
  accident-related injuries or illnesses. During their  
  trips, insured persons can also get travel 
  assistance services, advice/counseling 
  services, and medical evacuation/repatriation.  
  Premium is calculated based on the duration of  
  the trip.
 8.12 Fire & Disaster Insurance for Homeowners
  Designed for detached houses, semi-detached  
  houses, shop houses and condominiums that  
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 8.13 การประกันภัยพิบัติ
  ให้ความคุ ้มครองกับธุรกิจสำหรับความสูญเสีย 
  ความเสียหายที ่เก ิดจากภัยพิบัต ิต ่างๆ ได้แก่  
  ภัยจากอุทกภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติภัย โดยแบ่ง  
  ผู้เอาประกันเป็น 2 กลุ่ม คือ
  1. SMEs
  2. อุตสาหกรรม

  ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 
  ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรมธรรม ์
  อัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัยทุกชนิด 
  ของทรัพย์สิน (IAR)
 8.14 การประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจาก
  ภัยธรรมชาติท่ัวไปและภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน 
  ให้ความคุ้มครองกับที่อยู่อาศัยและธุรกิจสำหรับ  
  ความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
  ทั ่วไป ได้แก่  ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม  
  ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ  
  หรือสนึาม ิและภยัจากลูกเห็บ โดยแบง่ผูเ้อาประกนั  
  เป็น 2 กลุ่ม คือ
  1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  
   ตึกแถว ห้องชุด คอนโดมิเนียมที่ใช้เพื่อการอยู่ 
   อาศัย คุ ้มครองตัวบ้าน (ไม่รวมฐานรากและ 
   ราคาท่ีดิน) และทรัพย์สินภายในบ้าน (เฟอร์นิเจอร์  
   เครื่องตกแต่งติดตั้ง ตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
   อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองครัว เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองใช้  
   ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร)  
   ในวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท
  2. ธุรกิจ ได้แก่ SMEs คุ้มครองธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 
   ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรมธรรม์  
   อัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเสี ่ยงภัย 
   ทุกชนิดของทรัพย์สิน (IAR) และอุตสาหกรรม 
   ในวงเง ินไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงิน             
   เอาประกันภัยกรมธรรม์อัคคีภัย หรือกรมธรรม์  
   ประกันความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน (IAR)  
   สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
 8.15 ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ
  หรือการใช้รถยนต์ “Add On”
  แผนประกันภัย Add On ทางเลือกในการเพิ่มเติม  
  ความคุ ้มครองให้กับเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล  
  ให้ความคุ้มครอง 3 หมวด ได้แก่
  1. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ  
   และทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้อง 
   รักษาตัว เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

  have been used for residential purpose, this  
  product offers insurance for housing units 
  (excluding foundation works and land price) and  
  their content (furniture, built-in furniture,  
  electrical appliances, kitchenware, clothing, and  
  other household appliances). There are two  
  parts of the coverage. The first part awards  
  compensation in events of fire, lightning,  
  explosions, collisions by vehicles or animals, or  
  damages caused by aircraft and/or materials  
  dropping from aircraft. The other part offers up  
  to Baht 100,000 coverage for damages caused  
  by floods, storms, or earthquakes.
 8.13 Disaster Insurance
  Through this product, businesses can insure  
  their facilities against floods, storms and  
  earthquakes There are two types of eligible  
  businesses:
  1. SMEs
  2. Industrial entrepreneurs
  The coverage for both types shall not exceed  
  an amount equivalent to 30% of the amount  
  insured under the fire policies or Industrial All  
  Risk policies.
 8.14 General Natural Perils and excess of National  
  Catastrophe Insurance Fund Policy
  This policy or product insures housing units/ 
  business facilities against damages from  
  natural disasters namely storms, floods, 
  earthquakes, volcanic eruption, tsunamis, and  
  hails. There are two types of insured property.
  1. For detached houses, semi-detached  
   houses, shop houses and condominiums  
   that have been used for residential purpose,  
   this product offers a coverage of up to Baht  
   100,000 for housing units (excluding  
   foundation works and land price) and their  
   content (furniture, built-in furniture, electrical  
   appliances, kitchenware, clothing, and  
   other household appliances).
  2. For the facilities of SMEs, coverage shall be  
   an amount equivalent to 30% of the amount  
   insured under fire policies or Industrial All  
   Risk policies. For facilities of industrial  
   entrepreneurs, coverage shall be an amount  
   equivalent to 10% of the amount insured  
   under fire policies or Industrial All Risk  
   policies with the maximum limit of Baht  
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  2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม 
   จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะ 
   ทางบก และระบุคู่กรณีได้ และ
  3. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม 
   จากน้ำท่วม
 8.16 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  “เมืองไทย 2+ พลัส แม๊กซ์”
  แผนประกันภัยคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
   ประเภท 2+ พลัส แม๊กซ์ ที่ให้ความคุ้มครองดังนี้
  - คุ้มครองกรณีรถถูกโจรกรรม หรือเสียหายจาก  
   ไฟไหม้ ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้สูงถึง 200,000 บาท
  - คุ้มครองกรณีรถชนรถด้วยกันเท่านั้น ในวงเงิน 
   คุ้มครองเลือกได้สูงถึง 200,000 บาท
  - คุ้มครองกรณีน้ำท่วม ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้ 
   สูงถึง 200,000 บาท
  - คุ้มครองกรณีเสียหายท้ังคัน (ค่าเสียหายต่อตัวรถ  
   ประกันตั้งแต่ 70% ของทุนประกัน) จากอุบัติเหตุ  
   ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้สูงถึง 200,000 บาท
  - คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของ 
   บุคคลภายนอก
 8.17 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
  “เมืองไทย 5+ พลัส แม๊กซ์”
  แผนประกันภัยคุ ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาค 
  สมัครใจ ประเภท 5+ พลัส แม๊กซ์ ท่ีให้ความคุ้มครอง  
  ดังนี้
  - ค ุ ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ท ี ่ เอา 
   ประกันภัย 
  - คุ้มครองรถยนต์ทุกประเภทด้วยเบี้ยประกันภัย  
   ราคาเดียว
  - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 100,000 บาท
  - คุ้มครองโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
  - คุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณี และ  
   บุคคลภายนอก
  - คุ ้มครองการซ่อมความเสียหายต่อรถยนต์ที ่  
   เอาประกันภัย ในกรณีที ่เกิดอุบัติเหตุชนกับ 
   ยานพาหนะทางบกด้วยกันเท่านั้น
  - ผ ู ้ เอาประกันภัยต้องร ับผิดชอบค่าเสียหาย 
   ส่วนแรกเอง 2,000 บาท ของความเสียหาย  
   ต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้ขับขี่เป็น  
   ฝ่ายประมาท
  - คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม
  - คุ้มครองกรณีเสียหายท้ังคัน (ค่าเสียหายต่อตัวรถ  
   ประกันต้ังแต่ 70% ของทุนประกัน) จากอุบัติเหตุ

   50,000,000.
 8.15 Add On Motor Insurance 
  With this add-on option, personal vehicle owners  
  will get extra coverage in three categories:
  1. Daily compensation for loss of income in  
   events that the eligible motorists/passengers  
   are admitted as inpatients due to road  
   accidents.
  2. Travel expenses during the accident-related  
   repairs of vehicles. This benefit is granted  
   only if the insured persons have an accident  
   with another land-transport vehicle and can  
   identify the party involved.
  3. Travel expenses during the flood-related  
   repairs of vehicles.
 8.16 Voluntary Motor Insurance 
  “Muang Thai 2+ Plus Max”
  This product offers the followings:
  - Coverage of up to Baht 200,000 in events of  
   insured vehicles being stolen or damaged  
   by fire
  - Coverage of up to Baht 200,000 in events of  
   collision with another vehicle.
  - Coverage of up to Baht 200,000 in events of  
   floods
  - Coverage of up to Baht 200,000 (at least  
   70% of the amount insured under policies)  
   in events that insured vehicles are wholly  
   damaged in accidents
  - Compensation for the damaged property/ 
   death of a third party
 8.17 Voluntary Motor Insurance 
  “Muang Thai 5+ Plus Max”
  This product offers the followings:
  - Coverage for damages done to insured  
   vehicles
  - Same premium amount for all types of  
   vehicles
  - Coverage of up to Baht 100,000 for medical  
   treatment
  - Prerequisite vehicle check not required
  - Coverage for the damages to property/death  
   of parties involved in insured vehicle’s 
   accident/third party
  - Repairs of damaged insured vehicles in  
   events of collision with another land-trans 
   portation vehicle only.
  - Vehicle owners shall have to pay Baht 2,000  
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 8.18 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2   
  “Central Smart 2 Plus Max”
  แผนประกันภัยคุ ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาค 
  สมัครใจ ประเภท 2+ พลัส แม๊กซ์ ท่ีให้ความคุ้มครอง  
  ดังนี้
  - คุ้มครองกรณีรถถูกโจรกรรม หรือเสียหายจาก  
   ไฟไหม้ ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้สูงถึง 200,000  
   บาท
  - คุ้มครองกรณีรถชนรถด้วยกันเท่านั้น ในวงเงิน 
   คุ้มครองเลือกได้สูงถึง 200,000 บาท
  - คุ้มครองกรณีน้ำท่วม ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้ 
   สูงถึง 200,000 บาท
  - คุ้มครองกรณีเสียหายท้ังคัน (ค่าเสียหายต่อตัวรถ  
   ประกันตั้งแต่ 70% ของทุนประกัน) จากอุบัติเหตุ  
   ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้สูงถึง 200,000 บาท
 8.19 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5   
  “Central Smart 5 Plus Max”
  แผนประกันภัยคุ ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาค 
  สมัครใจประเภท 5+ พลัส แม๊กซ์ ท่ีให้ความคุ้มครอง  
  ดังนี้
  - คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ท่ีเอาประกันภัย
  - คุ้มครองรถยนต์ทุกประเภทด้วยเบี้ยประกันภัย 
   ราคาเดียว
  - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 100,000 บาท
  - คุ้มครองโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
  - คุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณี และ  
   บุคคลภายนอก
  - คุ ้มครองการซ่อมความเสียหายต่อรถยนต์ที ่ 
   เอาประกันภัย ในกรณีที ่เกิดอุบัติเหตุชนกับ 
   ยานพาหนะทางบกด้วยกันเท่านั้น
  - ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วน 
   แรกเอง 2,000 บาท ของความเสียหายต่อรถยนต์  
   ท่ีเอาประกันภัย ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีเป็นฝ่ายประมาท 
  - คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม  
  - คุ้มครองกรณีเสียหายท้ังคัน (ค่าเสียหายต่อตัวรถ  
   ประกันต้ังแต่ 70% ของทุนประกัน) จากอุบัติเหตุ

   for damages done to insured vehicles 
   (self-insurance retention) if drivers are found  
   to have been reckless and caused the 
   accident.
  - Coverage for damages caused by floods
  - Compensation for wholly-damaged vehicles  
   (at least 70% of the amount insured under  
   policies) from accidents
 8.18 Voluntary Muang Thai Insurance Type 2 
  “Central Smart 2 Plus Max”
  This product offers the followings:
  - Coverage of up to Baht 200,000 in events  
   that insured vehicles are stolen or damaged  
   in fire
  - Coverage of up to Baht 200,000 in events  
   that insured vehicle is involved in a collision  
   with another vehicle.
  - Coverage of up to Baht 200,000 in events  
   that insured vehicle is damaged by floods
  - Additional coverage options are available  
   with compensation for wholly-damaged  
   vehicles (at least 70% of the amount insured  
   under policies). With such options, insured  
   persons will see the maximum coverage rise  
   above Baht 200,000. 
 8.19 Voluntary Motor Insurance Type 5 
  “Central Smart 5 Plus Max”
  This product offers the followings:
  - Coverage for damages done to insured  
   vehicles
  - Same premium amount for all types of 
   vehicles
  - Coverage of up to Baht 100,000 for medical  
   treatment
  - Prerequisite vehicle check not required
  - Coverage for the damages to property/death  
   of parties involved in insured vehicle’s  
   accident/third party
  - Repairs of damaged insured vehicles in  
   events of collision with another land-trans 
   portation vehicle only.
  - Vehicle owners shall have to pay Baht 2,000 
   for damages done to insured vehicles (self- 
   insurance retention) if drivers are found to  
   have been reckless and caused the  
   accident.
  - Coverage for damages caused by floods
  - Compensation for wholly-damaged vehicles  
   (at least 70% of the insured amount) from  
   accidents.
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ปี 2555

Corporate Social Responsibility in 2012

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย  
ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ Mission หลักท่ีสำคัญของบริษัทฯ 
ที่กล่าวว่า “การเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความสำคัญกับการทำ 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและพนักงาน” โดยได้วางแนวทางการดำเนินนโยบาย  
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) 
อย่างต่อเนื่อง และได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน เพ่ือสร้างสังคม 
ที่มีรอยยิ้มและความสุขผ่านกิจกรรม CSR อย่างหลากหลาย 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กร หรือ CSR สู่กระบวนการท่ีเรียกว่า CSR in Process โดยการผสานแนวทาง 
การดำเนินนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการของการ 
ดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่าการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมให้มีความย่ังยืน และสามารถ 
ช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริงน้ัน ต้องเกิดข้ึนจากทุกๆ ภาคส่วนขององค์กรท่ีให้ความ
สำคัญและร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งสู่การตอบแทนกลับคืนสู่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนขององค์กร ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและประชาชน 
ทั่วไป  โดยจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมได้ดังนี้ 
 • กิจกรรม “Small Group Activities”
 • กิจกรรม “ฅน MTI ใจ MTI”
 • กิจกรรม “อาสาเมืองไทย”
 • กิจกรรม “เมืองไทย เมืองยิ้ม 365 วัน ยิ้ม... เพื่อพ่อ ปีที่ 2”

Muang Thai Insurance Public Company Limited is a Non-Life insurance provider that has been widely recognized as a 
socially-responsible private organization. The Company has embraced the mission of, “Being a leader in the Non-Life 
insurance industry and engaging in activities that benefit the society as well as its staff”. Therefore, the Company has 
constantly conducted activities in line with its Corporate Social Responsibility (CSR) policy. The CSR activities have 
been adjusted and improved in response to changing needs in Thai society for the goals to giving smile and happiness 
to Thai people. 

In 2012, the Company has pushed its CSR to the next level by stepping into the CSR in Process stage. During this stage, 
CSR is integrated into all aspects of the Company’s operations. The move has taken place because the Company has 
recognized that for the CSR activities to be sustainable and truly useful to the society, all components in its organization 
must join in the efforts. The goals are to repay all stakeholders namely shareholders, customers, staff and people which 
arranged to divide into activity groups as follwing.
 • “Small Group Activities”
 • “MTI Staff, MTI Hearts”
 • “Muang Thai Volunteers”
 • “Muang Thai Muang Smile… Smile 365 Days for the King” in its 2nd Year
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กิจกรรม	“Small	Group	Activities”

กิจกรรม Small Group Activities เกิดข้ึนจากแนวความคิดท่ีต้องการให้พนักงานทุกคน 
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร เพิ่มขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการส่งเสริม 
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาระบบการทำงาน โดยการลด 
ขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและความสูญเปล่าของทรัพยากร อันจะนำไป 
สู่กระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายในองค์กร และนำไปสู่วัฒนธรรมในการ 
ปฏิบัติของพนักงานภายในองค์กร อันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรอย่างยั่ง
ยืนในอนาคตต่อไป เช่น การจัดกิจกรรมให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้นำเสนอโครงสร้าง 
ระบบการทำงานของตนเองเพื่อเทียบกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมุ่งสู่การลดความซ้ำซ้อน 
ของขั้นตอนการทำงาน และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ 
ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้พนักงานนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพ่ือนำแนวทางต่างๆ 
จากกิจกรรมดังกล่าวมาปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น  อาทิ 
 • การปรับปรุงขั้นตอนงานออกแบบกรมธรรม์
 • การเพิ่มปริมาณการใช้ระบบออนไลน์
 • การลดปริมาณแฟกซ์คงค้างในระบบ I-Notify
 • การสร้างมาตรฐานการชำระเบี้ยช่องทางตัวแทน 

“Small	Group	Activities”

Small Group Activities are launched to engage staff in efforts to boost the 
Company’s efficiency and competitiveness, and also to increase customer 
satisfaction. Via this project, the staff are encouraged to take part in problem 
solving, to remove redundant work procedures, to lower operating expenses, 
and to reduce the waste of resources. On the overall, these activities have led 
to internal CSR activities and created the corporate culture that deepens the 
Company’s strengths on a sustainable basis. Of the many small group  
activities, one has allowed staff from various divisions to recommend  
proposals on how to improve work procedures. Their proposals are then 
compared, as the Company seeks to achieve maximum efficiency. Moreover, 
the project has invited staff to offer advice on how the Company can improve 
its operation. The valuable advice is then used to increase the Company’s 
efficiency in many aspects including:  
 • Better insurance-policy issuance procedures
 • Increased use of online systems
 • Reduction of Pending Fax Jobs in I-Notify System 
 • Setting the standard for premium payment via agents 
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กิจกรรม	“ฅน	MTI	ใจ	MTI”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
ท้ังการส่งเสริมด้านความรู้เพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน นั่นคือการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปี 2555 บริษัทฯ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรข้ึนใหม่ และได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน 
มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการกำหนดค่านิยมในองค์กรขึ้น โดย 
ค่านิยมน้ีจะถูกนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรท่ีเรียกว่า “ฅน MTI ใจ MTI” ซ่ึงถือเป็นรากฐาน 
ที่สำคัญของการเติบโตขององค์กร อันประกอบด้วย
 • Unity น้ำหนึ่งใจเดียว สื่อถึงการทำงานร่วมกันด้วยความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่ง 
  กันและกัน
 • Integrity ซ่ือตรง ม่ันคง จริงใจ ส่ือถึงการทำงานด้วยหลักการท่ีเป็นธรรม ซ่ือสัตย์  
  และจริงใจ
 • Professional เข้าใจ รู้จริง สื่อถึงการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
 • Customer Driven เป็นหนึ่งในใจ สื่อถึงการให้ความสำคัญต่อลูกค้า และ 
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจ 

“ฅน MTI ใจ MTI” เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรผ่าน 
กลุ่มอาสา MTI ซ่ึงจะถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรสู่กลุ่มพนักงานในวงกว้าง เพ่ือร่วมสร้าง 
ความสำเร็จให้แก่องค์กร ด้วยความเข้าใจและความสุข

“MTI	Staff,	MTI	Hearts”

Muang Thai Insurance Public Company Limited has valued human resource 
development.  It has thus promoted the knowledge that can be applied to the 
jobs of its staff. Moreover, it has created the corporate culture that allows all 
staff to work in the same direction. All staff have been working towards the 
sustainable and stable business growth.

In 2012, the Company has created a new corporate culture by allowing its staff 
to build up its core values. The core values are being molded into a new  
corporate culture of “MTI Staff, MTI Hearts”, which will be the key foundation 
for the Company’s growth. These core values are:
 • Unity: Working together with thoughtfulness and helping each other  
  along the way
 • Integrity: Working in line with righteous principle, honesty and sincerity
 • Professional: Having the real knowledge of and understanding in  
  one’s jobs
 • Customer Driven: Giving priority to customers, and responding to their  
  needs in a fast and impressive manner 

“MTI Staff, MTI Hearts” has spread the knowledge of and understanding in 
the new corporate culture via MTI volunteers, which have reached out to the 
Company’s staff at a wide scale. Together, the staff are building the Company’s 
success with understanding and happiness. 
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กิจกรรม	“อาสาเมืองไทย”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการตอบแทนกลับคืน 
สู่สังคม และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวแก่ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
ภายในองค์กร และได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “อาสาเมืองไทย” ขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะทำงาน 
ด้านกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนการ 
กำกับและดูแลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กลุ่มอาสาเมืองไทยจะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้าน 
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยการเป็นตัวแทนขององค์กร เพื่อนำความช่วยเหลือ รอยยิ้ม 
และความสุข ไปมอบแก่พี่น้องคนไทยในสังคมทุกระดับ กิจกรรมดังกล่าวได้สร้าง 
ให้เกิดความภาคภูมิใจแก่พนักงานอาสาเมืองไทย ในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์กร ในขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดการแบ่งปัน การมีจิตอาสา 
การช่วยเหลือสังคมให้เข้าไปอยู่ในใจของพนักงานในองค์กรอีกด้วย ท้ังยังเป็นการสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการดูแลและสร้างประโยชน์แก ่
สังคมไทย  

 
“Muang	Thai	Volunteers”

Muang Thai Insurance Public Company Limited is committed to repaying the 
society. In its bid to instill the same commitment in its executives and staff at 
all levels, the Company has set up the “Muang Thai Volunteers”. This group 
has the duty to educate about and create understanding in the Company’s 
CSR activities. Also, the group must monitor all the CSR activities on a  
regular basis.

Muang Thai Volunteers are also the Company’s representatives in carrying out 
social work. On behalf of the Company, they have given help, smiles and  
happiness to Thais from all walks of life. All the social works or the CSR  
activities have made the Muang Thai Volunteers proud because they are a 
part of the socially-responsible organization. Moreover, such activities have 
inculcated in them the willingness to share, to serve, and to help others in the 
society. On the overall, the Muang Thai Volunteers’ activities have created the 
good image for the Company allowing it to be recognized as a contributor to 
Thai society.
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กิจกรรม	“เมืองไทย	เมืองยิ้ม	365	วัน	ยิ้ม...	เพื่อพ่อ	ปีที่	2”

เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา 
(ครบ 7 รอบ) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2555 ด้วยสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อน้อมสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชดำริในการมีส่วนร่วมดูแลสังคมไทยให้ร่มเย็น
เป็นสุขตามเบื้องพระยุคลบาท   

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการทำงานเพื่อสร้าง 
ความสำเร็จให้แก่องค์กรโดยคำนึงถึงการเติบโตขององค์กรที่ต้องก้าวไปพร้อมกับ 
สังคมที่เข้มแข็ง เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ภายใต้แนวคิด “เมืองไทย เมืองยิ้ม 
365 วัน ย้ิม... เพ่ือพ่อ ปีท่ี 2” เพ่ือร่วมแบ่งปันและดูแลห่วงใยสังคมไทย คืนความสุข 
ให้คนไทย สร้างรอยยิ้มให้คนไทย เพื่อให้พี่น้องชาวไทย ยิ้มเพื่อพ่อได้เต็มที่ตลอด 
365 วัน เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2554 ผ่านการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
 • ด้านคนพิการ
 • ด้านกีฬา
 • ด้านครอบครัวและเยาวชน

“Muang	Thai	Muang	Smile...	Smile	365	Days	for	the	King”	in	its	2nd	Year

On the auspicious occasions of His Majesty the King’s 84th Birthday  
Anniversary on 5 December 2011 and Her Majesty the Queen’s 80th Birthday 
Anniversary in 2012, Muang Thai Insurance Public Company Limited has 
decided to express its gratitude to Their Majesties by following in their footsteps.  
The Company has responded to Their Majesties’ initiatives to give happiness 
to the Thai society. 

In 2012, the Company issued a policy that it will achieve business growth while 
also creating a strong, happy, and smiling Thai society.  In line with the “Muang 
Thai Muang Smile… Smile 365 Days for the King” in its 2nd Year concept, 
it has expressed its sharing and caring attitudes via many activities. Designed 
to give happiness and smiles to Thais, these activities have continued in their 
second year. Via them, Thais should be able to smile 365 days for the delight 
of His Majesty. The activities can be categorized into three groups: 
 • Activities for People with Disabilities 
 • Sports Activities 
 • Family and Youth Activities
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ด้านคนพิการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรม 
เพื่อผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติและมีความสุข ทั้งนี้ ด้วยตระหนักถึงศักยภาพ 
ของผู้พิการว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าคนทั่วไป การส่งเสริมและให้โอกาสผู้พิการจะช่วย 
สร้างชีวิตใหม่ ทั้งยังช่วยมอบความสุขให้แก่ทั้งตัวผู้พิการ และครอบครัวอีกด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดโครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย 
และนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีที่ 3 โดยร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา 
ให้การรักษาผู้พิการปากแหว่ง-เพดานโหว่ และผู้พิการจากแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 
อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ซ่ึงผู้ป่วยเป็นชาวไทยท่ียากไร้ ด้อยโอกาส และอาศัย 
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โครงการฯ จัดขึ้น ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก  

Activities	for	People	with	Disabilities	

Muang Thai Insurance Public Company Limited has continuously conducted 
activities for people with disabilities with aim to allow the disabled Thais to 
enjoy quality of life and a normal, happy life in the society. Recognizing that 
the potential of the disabled is no less than that of other people in general, the 
Company is committed to creating opportunities and new life for people with 
disabilities. The activities by the Company have given happiness to them as 
well as their families. 

In 2012, the Company continued the project that has brought Thai and  
international volunteer doctors/nurses to the disabled in rural areas in its third 
year. Conducted in collaboration with the Thai Physicians Association of 
America, this project are in honor of Their Majesties the King and the Queen.  
The project has given treatment to underprivileged Thais who have cleft lips, 
cleft palates, or burn-related deformities. The treatment is provided at the HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center of the Srinakharinwirot  
University’s Ongkharak Campus. 
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ด้านกีฬา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงาน 
ด้านกีฬามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้กีฬาช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มสู่สังคม 
โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลหญิง ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผ่านสมาคมฟุตบอลแห่ง 
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จด้วยด ี
โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ สามารถทำผลงานได้ดี และยังคงครองตำแหน่ง 
ทีมอันดับ 1 ของอาเซียน อันดับ 6 ของเอเชีย และอันดับที่ 28 ของโลกจากการจัดอัน
ดับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA (Federation International de Football 
Association) โดยกิจกรรมด้านกีฬาที่บริษัทฯ ได้ให้สนับสนุนในปีนี้ ได้แก่
 1. การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ รายการ  
  AFF Women’s Championship 2012 ณ ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นการแข่งขัน 
  กีฬาฟุตบอลหญิงประจำภูมิภาคอาเซียน 
 2. การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand Superstar League 2012  
  เพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอล และมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างและ 
  แรงบันดาลใจแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการใช้เวลาว่างให้เป็น 
  ประโยชน์ 
 3. การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 37 “ปทุมวันวันเกมส์” 
  เพื ่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนไทย 
  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา สู่การพัฒนาเยาวชนไทยที่มี 
  ใจรักกีฬา สำหรับก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต

Sports	

Muang Thai Insurance Public Company Limited has given support to sports 
activities on a continued basis with aim to create happiness and smiles for the 
Thai society via sports. The Company’s constant support for women’s football 
via the Football Association of Thailand under Royal Patronage has delivered 
impressive success. The full national women’s football team of Thailand has 
played very well. It has been the No. 1 team in Asean region, No. 6 team in 
Asia, and the No. 28 in the world, according to Federation International de 
Football Association.  In 2012, the Company has supported the following sport 
events:
 1. Support for the participation of the full national woman’s football team  
  of Thailand in the AFF Women’s Championship 2012. Held in Vietnam,  
  it is the women’s football tournament at the level of Asean region.
  2. Support for Thailand Superstar League 2012, which promotes the  
  football. The Company hopes the event will encourage youth and  
  people to spend free time constructively on sports.  
 3. Support for the 37th Pathumwan Games. The Company has extended  
  the support for the games in the hope of encouraging the youth to  
  spend their free time constructively on sports, instill the love for sports  
  in them, and develop their potential as professional athletes. 
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 1. กิจกรรมปันยิ้ม ปันรัก ครั้งที่ 1: เมืองไทยประกันภัย ร่วมมอบความรักและ 
  กำลังใจแด่น้องๆ บ้านแรกรับและบ้านอุ่นรัก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
  ซึ ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกทำร้าย ทำทารุณกรรม  
  ล่วงละเมิดทางเพศ และถูกทอดทิ้ง ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่ 
  น้องๆ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต
 2. กิจกรรมปันยิ้ม ปันรัก 2: ฟุตบอลเยาวชน โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นำน้องๆ  
  เยาวชนผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ เข้าแข่งขัน 
  ฟุตบอลนัดพิเศษร่วมกับทีมฟุตบอลดาราในการแข่งขัน Thailand Superstar  
  Leaque 2012 โดยมีอาสาเมืองไทยฯ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอดการแข่งขัน 
 3. กิจกรรมปันยิ้ม ปันรัก 3: พี่ให้น้องเล่น เพื่อรอยยิ้มน้อง สนับสนุนกิจกรรม 
  ละครบำบัดในโครงการเด็กเล่นละคร ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการบำบัด 
  ฟื้นฟูจิตใจของเด็กในมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยได้นำอาสาเมืองไทยฯ  
  ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในโครงการฯ เพื่อร่วมแบ่งปันรอยยิ้มสู่เยาวชนไทย 
  ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ

Family	and	Youth	Activities 
Muang Thai Insurance Public Company Limited has valued the development 
children and youth.  When they grow up, these children and youth will be the 
driving force behind the growth of business organizations and the bright future 
of Thailand.  The Company, therefore, has conducted a number of activities 
for children and youth. Support is also granted to organizations that have 
worked for the children’s/youth’s causes. 
 1. The 1st Sharing Smile, Sharing Love: Muang Thai Insurance Gives  
  Love and Support to Children at Raek Rak Home and Ounrak Home  
  of the Center for the Protection of Children’s Rights Foundation - This  
  foundation has extended assistance to physically or sexually abused,   
  tortured or abandoned children. The activities are held to give moral  
  support to the children and put up smile on their face in the hope that  
  they will grow up to become good citizens in the society in the future.
 2. The 2nd Sharing Smile, Sharing Love: Football team of the  
  Thungmahamek School for the Deaf - The Company has brought the football team from the Thungmahamek School  
  for the Deaf to a special match against all-stars team in the Thailand Superstar League 2012 event.  Muang Thai  
  Volunteers accompanied the deaf football players throughout the event. 
 3. The 3rd Sharing Smile, Sharing Love: Stage Plays for Smiles – The Company has conducted the therapeutic  
  activities for children under the care of the Center for the Protection of Children’s Rights Foundation. Designed for  
  emotional rehabilitation purpose, these activities have arranged for the children to portray characters in stage plays  
  alongside Muang Thai Volunteers. These activities aim to put up smiles on these children’s face and to pave way  
  for them to live normally in Thai society. 

ด้านครอบครัวและเยาวชน	

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา 
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนการเติบโตของ 
องค์กรธุรกิจและของประเทศไทยในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้
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1. นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ 480,000.00 - - 480,000.00
2. นายยุตติ  ล่ำซำ 360,000.00 - - 360,000.00
3. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ  360,000.00 - - 360,000.00
4. นางกฤตยา  ล่ำซำ 310,000.00 - - 310,000.00
5. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 240,000.00 - - 240,000.00
6. นายสาระ  ล่ำซำ 240,000.00 - - 240,000.00
7. นายโอฬาร  วีรวรรณ   240,000.00 - 45,000.00 285,000.00
8. นายบรรยง  พงษ์พานิช 240,000.00 - 90,000.00 300,000.00
9. นายอิสระ วงศ์รุ่ง 240,000.00 - - 240,000.00
10. นายแกรี่  ลี  คริสท์ 240,000.00 - - 240,000.00
11. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  240,000.00 120,000.00 45,000.00 405,000.00
12. นายวัชระ  พรรณเชษฐ์ 240,000.00 45,000.00 - 285,000.00
13. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  240,000.00 60,000.00 - 300,000.00
14. นายคิม  ชี  ยิป 240,000.00 - - 240,000.00
15. นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์ 200,000.00 - - 200,000.00
 รวม   4,110,000.00 225,000.00 180,000.00 4,515,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

Remuneration of the Directors and the Executives
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	ในปี	2555

ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 4,515,000 บาท

คณะอำนวยการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัทฯ จำนวน 9 ท่านที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ 
เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินประกันสังคม ค่าพาหนะ และค่าเช่าบ้าน ในปี 2555 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,971,286.81 บาท 

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน
ประจำและค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ

(บาท)
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 1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย/เอินส์ท แอนด์ ยัง 800,000
 2 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย/เอินส์ท แอนด์ ยัง 600,000

 รวม   1,400,000

รายการที่ รายละเอียด ชื่อผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน (บาท)

 ค่าบริการอื่นปี 2555

 1 ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย/เอินส์ท แอนด์ ยัง 500,000
  ตามระดับความเสี่ยงประจำปีและไตรมาส
 2 ค่าสอบทานระบบการควบคุมภายใน นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย/เอินส์ท แอนด์ ยัง 100,000
  เกี่ยวกับการลงทุน
 รวม   600,000
 3 ค่าตอบแทนการตรวจสอบกองทุนสำรอง นายพรชัย  กิตติปัญญางาม/  80,000
  เลี้ยงชีพ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
  

รายการที่ รายละเอียด ชื่อผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน (บาท)

• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2555



1.	 Mr.	Photipong		Lamsam	 480,000.00	 -	 -	 480,000.00
2.	 Mr.	Yutti		Lamsam	 360,000.00	 -	 -	 360,000.00
3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam		 360,000.00	 -	 -	 360,000.00
4.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 310,000.00	 -	 -	 310,000.00
5.	 Ms.	Sujitpan		Lamsam	 240,000.00	 -	 -	 240,000.00
6.	 Mr.	Sara		Lamsam	 240,000.00	 -	 -	 240,000.00
7.	 Mr.	Olan		Viravan				 240,000.00	 -	 45,000.00	 285,000.00
8.	 Mr.	Banyong		Pongpanich	 240,000.00	 -	 90,000.00	 300,000.00
9.	 Mr.	Isara		Wongrung	 240,000.00	 -	 -	 240,000.00
10.	Mr.	Gary		Lee		Crist	 240,000.00	 -	 -	 240,000.00
11.	Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 240,000.00	 120,000.00	 45,000.00	 405,000.00
12.	Mr.	Vachara		Phanchet	 240,000.00	 45,000.00	 -	 285,000.00
13.	Mr.	Asoke		Wongcha-um	 240,000.00	 60,000.00	 -	 300,000.00
14.	Mr.	Kim		Chee		Yip	 240,000.00	 -	 -	 240,000.00
15.	Mr.	Songpol		Chevapanyaroj	 200,000.00	 -	 -	 200,000.00
	 Total	 	 4,110,000.00	 225,000.00	 180,000.00	 4,515,000.00

Remuneration for the Directors for the year 2012

Fixed	Remuneration	Fee	and	Meeting	Fee	for	the	Directors	4,515,000	Baht

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

The	Company	has	9	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	2012	in	total	of	Baht	57,971,286.81.	

List	of	Directors Board	of	Directors Audit	Committee Nomination	and
Remuneration

Committee

Fixed	Remuneration
Fee	and	Meeting

Fee	for	the	Directors
(Baht)
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	 1	 Audit	the	Annual	Financial	Statements	 Mrs.	Nonglak		Pumnoi/Ernst	&	Young	 800,000
	 2	 Review	the	Quarterly	Financial	Statements	(3	quarters)	 Mrs.	Nonglak		Pumnoi/Ernst	&	Young	 600,000

	 Total	 	 	 1,400,000

No. Description Auditor’s	name Amount	(Baht)

	 Non	-	Audit	Fees	in	2012

	 1	 Review	quarterly	and	annual	Risk-Based	Capital	 Mrs.	Nonglak		Pumnoi/Ernst	&	Young	 500,000
	 2	 Review		the	internal	control	system	in	relation		 Mrs.	Nonglak		Pumnoi/Ernst	&	Young	 100,000
	 	 with	Investment	
	 Total	 	 	 600,000
	 3	 Review	of	Provident	Fund:		 Mr.	Pornchai		Kittipanya-ngarm/		 80,000
	 	 	 Bunchikij	Co.,	Ltd.	 	

•	 Auditor’s	remuneration
	 Audit	Fees	in	2012

No. Description Auditor’s	name Amount	(Baht)



รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ประเภทธุรกิจ	 ร้อยละ	 ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
	 	 	 การถือหุ้น

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  การประกันชีวิต - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง การลงทุนในบริษัทอื่น - บริการ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ให้เช่ารถยนต์ 8.7176 การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น 

บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11.2803 การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. ภัทรสัมพันธ์ ลงทุนในบริษัทอื่น - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การประกันวินาศภัย 0.6832 การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. ที.ไอ.ไอ. การศึกษาและการอบรม 1.7326 การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ การรับประกันภัยต่อ 0.0057 การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร 0.0155 การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส พาณิชย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. ยุพงษ์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ. ล็อกซเล่ย์ พาณิชย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. ลิสซิ่งกสิกรไทย ให้เช่ารถยนต์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. สมบัติล่ำซำ ลงทุนในบริษัทอื่น - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. วีรวรรณ รับขนแร่ เศษเหล็ก ถ่านหิน - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำหน่ายอุปกรณ์เคมีภัณฑ์  - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

  ให้บริการขนส่ง

บมจ. เอเซียไฟเบอร์ จำกัด อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) นำเข้าและขายปลีกสินค้า - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

  ประเภทเครื่องหนังและ

  เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

บมจ. นวนคร จำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์  - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

  บริการสาธารณูปโภค เช่าสถานท่ี

บจก. ปรุส (2008) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. บวรพาณิชย์ จำหน่ายบุหรี่ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคาร - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น ประเมินผลการดำเนินงาน  - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

  จัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่

บจก. สหกรรมกรกิจ ขนส่ง-บริการขนถ่ายสินค้า - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

รายการระหว่างกัน

Related Party Transactions

รายการระหว่างกันสำหรับปี 2555 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ของบริษัทฯ รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ	
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

 รายงานประจำปี 2555  54



Name	of	Related	Parties	 Type	of	Business	 %	of		 Relationship	with	the	Company
	 	 	 Shareholding
Muang	Thai	Life	Assurance	Plc.	 Life	Assurance	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Muang	Thai	Group	Holding	Co.,	Ltd.	 Investment	in	other		 -	 Related	by	way	of	common	directors
	 	 companies	-	service	 	 and	shareholding
Phatra	Leasing	Plc.	 Automobile	Leasing	 8.7176	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Muang	Thai	Real	Estate	Plc.	 Real	Estate	Developer	 11.2803	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Phatra	Sumphan	Co.,	Ltd.	 Investment	in	other	companies	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Road	Accident	Victims		 Non-Life	Insurance	 0.6832	 Related	by	way	of	common	directors	and
	 Protection	Co.,	Ltd.	 	 	 shareholding
T.I.I.	Co.,	Ltd.	 Education	&	Training	 1.7326	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Thai	Reinsurance	Plc.	 Reinsurance	 0.0057	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
KASIKORNBANK	Plc.	 Banking	 0.0155	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Muang	Thai	Group	Services	Co.,	Ltd.	 Commerce	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 shareholding	
Yupong	Co.,	Ltd.	 Real	Estate	Leasing	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Loxley	Plc.	 Commerce	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
KASIKORN	LEASING	Co.,	Ltd.	 Automobile	Leasing	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding	
Sombat	Lamsam	Co.,	Ltd.	 Investment	in	other		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and
	 	 companies	 	 shareholding
Virawaan	Co.,	Ltd.	 Transport	metal,	steel	scrap,		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and
	 	 coal	 	 shareholding
Virawaan	International	Co.,	Ltd.		 Sell	chemical	equipments,		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and
	 	 provide	transportation	 	 shareholding
Asia	Fibre	Plc.	 Fibre	Manufacturing	Industry	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Saint	Honore	(Bangkok)	Co.,	Ltd.	 Importer	&	retailer	of	leather		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and
	 	 products	&	costume,		 	 shareholding
	 	 decorations
Nava	Nakorn	Plc.	 Real	Estate	leasing	and		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and
	 	 selling,	utilities	service	 	 shareholding
Parus	(2008)	Co.,	Ltd.	 Real	Estate	Leasing	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Boworn	Panich	Co.,	Ltd.	 Sell	cigarettes	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Kiatnakin	Bank	Plc.	 Banking	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
TRIS	Corporation	Co.,	Ltd.	 Performance	evaluation,		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 data	storage	and	distribution	 	 shareholding

The	related	party	transactions	for	2012	have	been	disclosed	in	the	Note	to	Financial	Statements	No.	28.		Such	related	
party	transactions	are	in	line	with	the	Company’s	business	conditions	and	the	criteria	agreed	between	the	Company	
and	the	individuals	or	related	parties	per	the		normal	business	of	the	Company.	The	list	of	the	related	
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	 	 ประเภทธุรกิจ	 ร้อยละ	 ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
	 	 	 การถือหุ้น

บจก. ศรีเก้าการทออุตสาหกรรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. ศรีภพพรรณ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (เช่า) - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

บจก. สิทธิผลเซลส์ จำหน่ายรถยนต์และ - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

  ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ 

  ซ่อมสีตัวถังรถยนต์ 

บมจ. เสริมสุข ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม  - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น

  (น้ำอัดลม น้ำดื่ม โซดา 

  และเครื่องดื่มชนิดอื่น)
บจก. เอ็น บลอสซั่ม  ให้เช่า ขาย ซื้อ ดำเนินงาน - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
  ด้านอสังหาริมทรัพย์
บจก. เอ็น พี เอส คอมเมอร์เชียล ประกอบกิจการผลิต  - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
  จำหน่ายเสื้อผ้าและ
  จำหน่ายของใช้ทั่วไป 
บจก. เอสติมา คอนซัลติ้ง ค้าอาหารสด อาหารแห้ง - การมีกรรมการร่วมกันและ/หรือการถือหุ้น
  และอาหารสำเร็จรูป

รายละเอียดของรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2555 มีดังนี้

หน่วย: พันบาท

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  340,471 101,864  1,675 1,587 98,999  244 10,289
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง  73,304    426 10,329
บมจ. เมืองไทย  18,405     8,452  4,026
 ประกันชีวิต   
บมจ. ไทยรับ 39,200 7,317  9,752
 ประกันภัยต่อ
บมจ. ล็อกซเล่ย์  5,456     932  100,162
บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย  1,431 1,264    4,313
บมจ. ธนาคาร         7,293
 เกียรตินาคิน 
บมจ. นวนคร  50       1,200
บจก. เมืองไทย กรุ๊ป        609
 เซอร์วิส
 (ภัทรคอมเพล็กซ์)
บจก. เมืองไทย       466
 แมเนจเม้นท์ 
บจก. ที.ไอ.ไอ.      75  144
บจก. ศรีเก้าการทอ         2,394
บจก. เสริมสุข         5,122
บจก. กลางคุ้มครอง
 ผู้ประสบภัยจากรถ        22,891
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  1,713       145 763
รวม	 39,200	 448,147	 103,128	 9,752	 1,750	 2,013	 124,244	 22,891	 120,586	 11,052

ชื่อบริษัท เบี้ย
ประกันภัย

จ่าย

เบี้ย
ประกันภัย

รับ

ค่า
บำเหน็จ

จ่าย

ค่า
บำเหน็จ

รับ

เงิน
ปันผล

รับ

ดอก
เบี้ยรับ

ค่าเช่า
และ

ค่าบริการ

เงิน
สมทบ
ต่างๆ

ค่า
สินไหม
ทดแทน

จ่าย

ค่า
ธรรมเนียม
ธนาคาร

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

Sahakammakornkij	Co.,	Ltd.	 Transport-deliver	the	goods	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Srikao	Weaving	Industry	Co.,	Ltd.	 Real	Estate	Leasing	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 shareholding
Sriphopphan	Co.,	Ltd.	 Real	Estate	Leasing	 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 	 	 shareholding
Sittipol	Sales	Co.,	Ltd.	 Automobile	dealer	and	paint		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and		
	 	 &	body	repair	service	center	 	 shareholding
Sermsuk	Plc.	 Manufacturing	drinks		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and	
	 	 (Soda,	Water,	Carbonate		 	 shareholding
	 	 water,	and	other	drinks)
N	Blossom	Co.,	Ltd.	 Real	Estate	leasing,	selling,		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and	
	 	 and	purchasing	 	 shareholding
NPS	Commercial	Co.,	Ltd.	 Clothing	and	goods		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and	
	 	 Manufacturing	 	 shareholding
Estima	Consulting	Co.,	Ltd.	 Fresh,	dried,	and	instant		 -	 Related	by	way	of	common	directors	and	
	 	 food	sales	 	 shareholding
	

Details of the the Related Party Transactions in 2012 

Unit	:	Thousand	Baht

KASIKORNBANK	Plc.	 	 340,471	 101,864	 	 1,675	 1,587	 98,999	 	 244	 10,289
Phatra	Leasing	Plc.	 	 73,304	 	 	 	 426	 10,329
Muang	Thai	Life		 	 18,405	 	 	 	 	 8,452	 	 4,026
	 Assurance	Plc.		 	
Thai	Reinsurance	Plc.	 39,200	 7,317	 	 9,752
Loxley	Plc.	 	 5,456	 	 	 	 	 932	 	 100,162
KASIKORN	LEASING.	 	 1,431	 1,264	 	 	 	 4,313
	 Co.,	Ltd
Kiatnakin	Bank	Plc.	 	 	 	 	 	 	 	 	 7,293
Nava	Nakorn	Plc.	 	 50	 	 	 	 	 	 	 1,200
Nava	Nakorn	Plc.	 	 	 	 	 	 	 609
	 Services	Co.,	Ltd.
Muang	Thai		 	 	 	 	 	 	 466
	 Management	
	 Co.,	Ltd.	
T.I.I.	Co.,	Ltd.		 	 	 	 	 75	 	 144
Srikao	Weaving	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,394
	 Industry	Co.,	Ltd.
Sermsuk	Plc.	 	 	 	 	 	 	 	 	 5,122
Road	Accident	Victims
	 Protection	Co.,	Ltd.	 	 	 	 	 	 	 	 22,891
Other	Related	Parties	 	 1,713	 	 	 	 	 	 	 145	 763
Total	 39,200	 448,147	 103,128	 9,752	 1,750	 2,013	 124,244	 22,891	 120,586	 11,052

Name	of	
the	Company

Premium
Expenses

Premium
Income

Commission
Paid

Commission
Received

Dividend
Income

Interest
Income

Remtal
and

Service
Fees

Contribu-
tution

Claims
Paid

Bank’s	
Fees	and	

other	
Service	

Fees
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ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และเป็นไปตามกลไกตลาดที่มีราคาและผล	
ตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
เป็นสำคัญ

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ได้มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งมีเงื่อนไข	
ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระทำรายการระหว่างกันใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 
ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทำรายการระหว่างกัน แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามธุรกิจปกติ 	
ซึ่งเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยจะอยู่ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง	
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยและคณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึง	
ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และโดยให้เป็นไปในราคายุติธรรม 
ตามสภาพตลาดในลักษณะธุรกิจท่ัวไป นอกจากน้ีบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือ	
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ

ท้ังน้ีหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต บริษัทฯ	
ก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการที่เกี่ยวโยงกันประจำปี 2555

	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะความสัมพันธ์	 รายการ	 จำนวนเงิน	 ความจำเป็นและ
	 	 	 	 	 ความสมเหตุสมผล

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน   
 ประกอบด้วย
 • บจก. เมืองไทย กรุ๊ป   
  โฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บมจ.   
  เมืองไทยประกันชีวิต   
  ร้อยละ 75 และถือหุ้นใน  
  บมจ. เมืองไทยประกันภัย  
  ร้อยละ 20
 • เอจิเอิส อินชัวร์รัน   
  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี 
	 	 (AGEAS	INSURANCE	
	 	 INTERNATIONAL	N.V.)		
  ถือหุ้นใน บมจ. เมืองไทย
  ประกันชีวิต ร้อยละ 25 
  และถือหุ้นใน บมจ. 
  เมืองไทยประกันภัย 
  ร้อยละ 12.20
2. มีกรรมการร่วมกันประกอบด้วย
 • นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ
  • นายสาระ  ล่ำซำ
  • นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ

ต่อสัญญาว่าจ้าง
ที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน
กับคณิตศาสตร์
ประกันภัย

ค่าบริการต่อเดือน : 
420,000 บาท
(ราคานี้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

มูลค่าสัญญาทั้งปี : 
5,040,000 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว)

ให้คำปรึกษาแนะนำใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ประกันภัย 
ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย รวมถึง
การวางแผนการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
รอบคอบ

 รายงานประจำปี 2555  58



Necessity and Justification of the Items

The	above	related	party	transactions	and	the	ones	disclosed	in	the	Notes	to	Financial	Statements	which	have	been	
audited	by	the	Auditor	were	the	transactions	generated	according	to	the	normal	general	business	characteristics	and	
per	the	market	conditions	which	have	the	normal	trade	pricing	and	return.		Nevertheless,	the	Company	had	proceeded	
by	expect	that	such	items	would	generate	maximum	benefits	to	the	Company.

Measures/Procedures for Approval of Related Party Transactions

Because	the	above	related	party	transactions	and	the	ones	disclosed	in	the	Notes	to	Financial	Statements	which	have	
been	audited	by	the	Auditor	have	prescribed	various	conditions	in	compliance	to	the	regular	trade	in	the	market	price	
which	do	not	have	different	conditions	than	those	of	the	outsiders	and	no	stakeholders	involved	in	the	approval	of	any	
related	party	transactions.	However,	the	Company	does	not	have	the	policy	to	support	the	stakeholders	to	make	the	
related	party	 transactions.	 If	 there	will	 be	any	 related	party	 transaction,	 it	will	 be	 in	 line	with	 the	normal	course	of		
business	with	no	difference	in	pricing	or	condition	from	the	outsiders	and	will	be	within	the	notices	and	the	regulations	
of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	where	the	Audit	Committee	will	review	the	suitability	and	the	justification	of	such	item	
as	well.

Policy or Trend of Making the Related Party Transactions in the Future

For	the	related	party	transactions	of	the	Company	which	will	take	place	in	the	future,	the	Company	shall	implement	with	
transparency	per	 the	Good	Corporate	Governance	of	 the	Company	and	 in	accordance	with	 the	 fair	price	and	 the		
market	condition	of	the	general	business	characteristics.		Apart	from	that,	the	Company	shall	comply	with	the	Securities	
and	Exchange	Act	B.E.	2535	(A.D.	1992),	rules,	notifications,	orders	or	requirements	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	
including	 the	 compliance	 to	 the	 provisions	 concerning	 the	 disclosure	 of	 information	 on	 making	 the	 related	 party		
transactions	and	the	procurement	or	sale	of	the	important	assets	of	the	Company.

Nevertheless,	if	there	will	be	any	related	party	transaction	of	the	Company	with	the	individual	who	may	have	the	conflict	
of	interest	or	the	vested	interest	in	the	future,	the	Company	shall	disclose	in	the	Notes	to	Financial	Statements	which	
have	been	audited	by	the	Company’s	Auditor.

The Connected Transaction of 2012

	 Company	 The	Related	 The	transaction	 Value	 Objective

Muang	Thai	Life	
Assurance	Plc.

1.	 Has	the	joint	major		
	 shareholders	consisting	of
	 •	 Muang	Thai	Group	
	 	 Holding	Co.,	Ltd.	holds		
	 	 the	shares	in	Muang	
	 	 Thai	Life	Assurance	Plc.	
	 	 75%	and	holds	the	
	 	 share	in	Muang	
	 	 Thai	Insurance	Plc.	20%
	 •	 AGEAS	Insurance	
	 	 International	N.V.	holds	
	 	 the	share	in	Muang	Thai	
	 	 Life	Assurance	Plc.	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

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
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

Risk Factors and Risk Management

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนด	
มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี ่ยงของธุรกิจ	
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดนโยบายโดย	
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหาร	
ความเสี ่ยงองค์กรทำหน้าที ่ในการนำนโยบายที่กำหนดไว้	
ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที	่
กำหนดไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งนี ้นโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็น	
ลายลักษณ์อักษร และส่งหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี 
รวมท้ังให้แน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ดำเนินการ 
ได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนด และสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงม่ันใจได้ว่าครอบคลุมความเส่ียง	
และประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งตาม	
ประเภทความเสี่ยงดังนี้
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 4.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
 5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
 6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

The	Company	has	provided	inclusive	risk	management	
to	be	in	line	with	the	notification	of	the	Office	of	Insurance	
Commission	(OIC)	on	criteria,	procedure	and	condition	
for	determining	the	minimum	standard	of	the	risk	manage-
ment	in	Nnon-Llife	insurance	business	for	2012
The	Board	of	Directors	of	the	Company	has	assigned	the	
Risk	Management	Committee	to	define	the	policies	by	an	
approval	from	the	Board	of	Directors	and	the	Risk	Man-
agement	unit	has	been	implementing	the	defined	policies	
in	communication	and	monitoring	within	the	Company	in	
order	to	comply	with	the	guideline	and	will	report	to	the	
board	of	directors	continuously.	
The	risk	management	policy	in	written	has	been	submitted	
to	the	regulator	on	a	yearly	basis,	also	to	ensure	that	the	
risk	 management	 of	 the	 Company	 has	 appropriately	
conducted	in	line	with	the	policy	requirement	and	con-
forms	 to	 the	 Company’s	 strategies.	 	 In	 addition,	 to	 be	
assured	that	 the	policy	 thoroughly	covers	on	risks	and	
important	issues	of	the	Company,	which	has	been	clas-
sified	by	type	of	risks	as	follows;
1.	 Strategic	Risk
2.	 Insurance	Risk
3.	 Liquidity	Risk
4.	 Operational	Risk
5.	 Market	Risk
6.	 Credit	Risk
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1.  การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 หมายถึงความเสี่ยงจากการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ 	
แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม	
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	 สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจเป็นสายงาน
หลักท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ 
และวิจัยปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และนำ	
เสนอผลให้กับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสายงานและฝ่ายงาน	
ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ โดยในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ	
จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือ 
และเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกัน เพื่อ	
ให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 •	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ	
	 	 กำหนดราคา
	 	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำหนดอัตราเบ้ีย	
 ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิดจะต้อง	
 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์	
 ประกันภัย ซึ ่งประกอบด้วยผู ้แทนจากหน่วยงานที 	่
 เก่ียวข้องก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันสอบทาน	
 ความเหมาะสมของความคุ้มครอง รวมทั้งได้ใช้วิธีการ	
 ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไปในการ	
 กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเบี้ย	
 ประกันภัยท่ีกำหนดข้ึนน้ันเพียงพอ เหมาะสม และสามารถ 	
 แข่งขันได้ เม่ือมีการนำไปใช้แล้ว จะติดตามผลการดำเนิน 	
 งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้อง	
 มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรือ	
 อัตราเบี้ยประกันภัยหรือไม่ และอย่างไร
  นอกจากนี้ ในทุกครั ้งที ่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 	
 บริษัทฯ ได้กระตุ้นให้ฝ่ายการตลาดกรอกแบบประเมิน	
 ความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ฝ่าย	
 การตลาดได้พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้าน	
 และหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ	
 ให้ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตาม	
 ความคาดหวัง
	 •	 การขายและการบริหารช่องทางการจำหน่าย
	 	 การขายและการบริหารช่องทางจำหน่ายมีความ	
 สำคัญต่อการแสวงหาและควบคุมรายได้เพื่อให้เป็นไป	
 ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในด้านจำนวนเงินและ	
 สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย ฝ่ายขายจะทำหน้าที่หลัก	
 ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและช่องทาง	
 การขายทั้งหมด รวมทั้งช่วยในการประสานงานอื่นๆ 	
 เพื่อให้แน่ใจว่ายอดขายจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
  ในการนี้ ฝ่ายขายจะต้องติดตามยอดขายของช่องทาง	
 ที่รับผิดชอบและรายงานให้กับผู้บริหารสายงานอย่าง	
 สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดต่อสื่อสารปัญหาและอุปสรรค	

1. Strategic Risk

	 Strategic	Risk	is	the	risk	which	may	arise	from	the	
determination	of	the	policies,	strategies,	business	plans	
and	 the	 improper	 implementation	 or	 the	 inconsistence	
with	the	internal	factors	and	external	environment.	

Risk	Management	Guideline	
	 The	Corporate	Strategy	and	Business	Development	
Group	 has	 main	 responsibility	 for	 the	 continuous		
monitoring,	study,	analysis	and	research	on	strategic	risk	
factors	and	the	results	will	be	presented	to	the	top	man-
agement,	including	the	related	groups	and	departments	
on	 the	 periodic	 basis.	 All	 the	 important	 issues	 will	 be	
prudently	discussed	among	all	of	the	related	parties	in	
order	 to	 reach	 the	 best	 solution	 among	 the	 changing	
environment.	
	 •	 Product	Development	and	Premium	Pricing		
	 	 New	products	and	premium	rates	must	be	prior		
	 approved	by	the	Product	Development	Committee		
	 (PDC)	which	consists	of	the	representatives	from	all		
	 relevant	 departments.	 The	 Committee	 will	 review		
	 the	 suitability	 of	 a	 product’s	 coverage,	 also	 use	
	 widely-accepted	 actuarial	 methods	 to	 determine		
	 premium	rate	to	ensure	that	the	premium	rate	has		
	 been	 set	 adequately,	 suitably	 and	 competitively.		
	 Once	 launched,	 products’	 performances	 are		
	 monitored	to	see	if	there	is	any	necessity	to	revise		
	 coverage	or	premium	charge.	
	 	 	Moreover,	when	a	new	product	is	requested,	the		
	 related	units	will	be	required	to	complete	the	assess	
	 ment	form	in	order	to	help	assessing	all	risk	factors		
	 associating	with	the	new	product	and	appropriately		
	 managing	 them	 to	 ensure	 that	 the	 product		
	 development	and	the	target	sales	volume	will	be	as		
	 expected.	
	 •	 Sales	and	Distribution	Channel	Management
	 	 Sale	and	distribution	channel	management	are		
	 critical	 to	 premiums	 acquiring	 in	 terms	 of	 both		
	 amount	and	desired	proportion.	The	Sale	Department		
	 takes	 the	 main	 role	 in	 presenting	 products	 to		
	 prospect	 insureds	 via	 various	 channels	 and	 to		
	 cooperate	with	related	parties	to	ensure	that	the	sale		
	 target	 can	 be	 achieved.	 In	 this	 regard,	 the	 Sale		
	 Department	has	 to	monitor	business	volume	 from		
	 various	channels	and	regularly	 report	 them	to	 the		
	 Group	Head	in-charge.	The	problem	and	obstacle		
	 will	 be	 identified	 and	 communicated	 among	 all		
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	 จากภายนอกให้กับหน่วยงานภายในเพื่อให้การแก้ไข	
 ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย 

  (Insurance Risk)

	 หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ 
ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี ่ยงเบนจาก	
สมมุติฐานที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณ 
เงินสำรอง และการพิจารณารับประกันภัย

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
	 •	 การพิจารณารับประกันภัย
	 	 บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเส่ียง	
 ภัยที่รับโอนว่าอยู่ในระดับที่บริษัทฯ รับเสี่ยงได้หรือไม่	
 โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดขึ้น 	
 มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยง	
 ให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์ 	
 และประเภทของความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงภัยที่อยู	่
 ในระดับสูงเกินกว่าบริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียง	
 ลำพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงต่อไปยัง	
 ผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็น	
 สัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการทำเฉพาะราย ซึ่ง	
 การเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณาที่ความมั่นคง	
 ทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ	
 บริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการ	
 ประกันภัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวม	
 ของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับ	
 จุดแข็งและเป้าหมายของบริษัทฯ
	 •	 การจัดการสินไหม	 และการสำรองค่าสินไหม	
	 	 ทดแทน
	 	 ในการตั ้งเง ินสำรองค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ 	
 ใช้วิธีการ ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับ โดยทั่วไป	
 คำนวณและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที 	่
 ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล มีการติดตามและ 	
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง มีการจัดตั้ง	
 คณะกรรมการพิจารณาสินไหมประกันภัยท่ัวไป พิจารณา 	
 ปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการต้ังเงินสำรองของบริษัทฯ	
 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินสำรองที่ตั้งไว้อยู่ใน	
 ระดับที่สมเหตุสมผล และเพียงพอสำหรับภาระผูกพัน	
 ที ่บร ิษัทฯ มีต่อผู ้ เอาประกันภัยในอนาคต และให 	้
 น ักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหน่วยงานภายนอก	
 สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของเงิน	
 สำรองประกันภัย
	 •	 กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
	 	 บริษัทฯ ได้จัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ	
 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	
 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ	

related	functions	to	ensure	that	the	problem	will	be	solved	
efficiently.

2. Insurance Risk

	 Insurance	Risk	is	the	risk	which	may	arise	from	the	
fluctuation	in	the	frequency,	severity	and	timing	of	 loss	
which	 may	 be	 deviated	 from	 the	 assumption	 used	 in	
determining	 the	premium	 rate,	 reserve	calculation	and	
underwriting.

	 Risk	management	guideline
	 •	 Underwriting
	 	 The	 Company	 will	 thoroughly	 consider	 the		
	 acceptable	 level	 of	 risk	 taken,	 by	 referring	 to	 the		
	 handbook	 and	 the	 predefined	 premium	 rates,	 to		
	 monitor	and	control	the	proper	spread	of	risks,	not		
	 concentrate	by	geography	and	by	type	of	risk.	For		
	 the	 risk	higher	 than	 the	 level	which	 the	Company			
	 can	retain,	they	will	be	reinsured	to	the	reinsurers,		
	 through	 annual	 treaty	 reinsurance	 contract	 and		
	 facultative	 reinsurance,	 which	 the	 Company	 will		
	 select	the	reinsurers	by	considering	their	financial		
	 stability	as	the	first	priority.	Company	also	prudently		
	 manages	the	composition	of	insurance	portfolio	to		
	 be	in	line	with	the	company’s	target
	 •	 Claim	Management	and	Claim	Reserve		
	 	 Reserves	 are	 calculated	 based	 on	 widely-	
	 accepted	actuarial	methods	and	certified	by	licensed		
	 actuary.	 Regularly	 monitoring	 and	 analyzing		
	 changes	of	reserves	and	appointing	the	Committee		
	 to	regularly	consider	the	factors	which	may	affect	to		
	 the	Company’s	claim	reserve	settlement,	in	order	to		
	 ascertain	 that	 all	 reserves	 are	 justifiable	 and		
	 adequate	 for	 policyholder’s	 liability	 exposure.	
	 Company	 also	 seeks	 for	 the	 external	 actuary’s	
	 opinion	 about	 the	 appropriateness	 of	 company	
	 reserve	level.
	 •	 Reinsurance	Management	Strategy	
	 	 The	 Company	 has	 provided	 the	 reinsurance		
	 management	strategy	in	written	and	conforms	to	rule		
	 and	regulation	of	the	Office	of	Insurance	Commission		
	 (OIC),	 which	 is	 one	 of	 the	 risk	 management		
	 framework	of	the	Company	and	must	be	approved		
	 by	the	Reinsurance	Committee,	Risk	Management		
	 Committee,	Executive	Committee	and	the	Board	of		
	 Directors	 respectively.	 The	 strategy	 consists	 of		
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	 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็น	
 ส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ	
 บริษัทฯ และจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ	
  กำกับการประกันภัยต่อ คณะกรรมการบริหาร	
 ความเสี่ยง คณะอำนวยการบริหารและคณะกรรมการ	
 บริษัทฯ ตามลำดับ โดยประกอบด้วยกระบวนการ	
 คัดเลือกแผนประกันภัยต่อท่ีเหมาะสม การนำไปปฏิบัติใช้ 	
 การตรวจสอบและติดตาม การทบทวน การควบคุม และ	
 การจัดทำเอกสารท่ีเก่ียวข้องการประกันภัยต่อของบริษัทฯ
 โดยพิจารณาถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ ต้นทุน 	
 ทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง	
 แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ	
 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความ	
 ซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการกำหนด 	
 กลยุทธ์ การบริหารการประกันภัยต่อ สำหรับปี พ.ศ. 2556 	
 ซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็นหลักดังนี้
 1. นโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยง	
  ด้านการประกันภัยต่อของบริษัทฯ
 2. กระบวนการในการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อ
 3. กระบวนการติดตามผล ตรวจสอบ และทบทวน	
  การบริหารการประกันภัยต่อ
 4. รายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ 	
  และความรับผิดชอบในการกำหนด การอนุมัติและ 	
  ดำเนินการ การควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์
  ที่วางไว้
	 •	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
	 	 บริษัทฯ มีการกำหนดขีดจำกัดการกระจุกตัวสำหรับ 	
 ภาวะความเส่ียงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายหน่ึงรายใด 	
 เช่น
 1. กำหนดการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อท่ีเข้าร่วม	
  ในสัญญาประกันภัยต่อ โดยคำนึงถึงขนาดของสัญญา 	
  ประกันภัยต่อและสัดส่วนท่ีจัดสรรให้กับผู้รับประกันภัย	
  ต่อแต่ละราย เพ่ือป้องกันการกระจุกตัวท่ีอาจจะเกิดจาก	
  ผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมากเกินไป
 2. พิจารณาสัดส่วนรวมท่ีจัดสรรให้กับกลุ่มผู้รับประกันภัย	
  ต่อซึ่งอยู่ในทวีปเดียวกัน
 3. พิจารณาสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อ	
  ที่เป็นผู้นำในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับ	
  ขนาดของภัยที่เอาประกันภัยต่อ

3.  การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  (Liquidity Risk)

	 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถ 
ชำระหน้ีสินหรือภาระผูกพันเม่ือถึงกำหนด เน่ืองจากไม่สามารถ 
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ 

	 selecting	suitable	reinsurance	plan,	implementing,		
	 auditing	and	monitoring,	reviewing,	controlling	and		
	 providing	 related	 reinsurance	 document	 by		
	 considering	the	Company’s	risk	appetite,	financial		
	 cost	compares	with	liquidity,	tendency	of	reinsurance		
	 market	and	the	Company’s	business	plan	which	is		
	 appropriate	for	the	characteristic,	size	and	complexity		
	 of	the	Company’s	business.	
	 	 Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited		
	 has	defined	the	reinsurance	management	strategy		
	 for	2013	which	covers	4	main	issues	as	follows;
	 1.	 The	 Company’s	 Reinsurance	 Policy	 and		
	 	 Reinsurance	Risk	Management	
	 2.	 Reinsurance	structure	selection	criteria
	 3.	 Monitoring,	auditing	and	reviewing	reinsurance		
	 	 management
	 4.	 Name	list	of	the	management	and	the	business		
	 	 units	 which	 have	 duties	 and	 responsibility	 on	
	 	 determination,	approval,	operating	and	monitoring		
	 	 to	be	in	line	with	the	defined	strategy.
	 •	 Concentration	risk	
	 	 The	Company	has	set	the	limit	of	concentration		
	 risk	to	the	reinsurance	partners	as	follows	
	 1.	 To	set	a	concentration	level	of	the	reinsurers	who		
	 	 participate	 in	 the	 reinsurance	 treaty	 by		
	 	 considering	a	size	of	the	treaty	and	proportion		
	 	 allocated	 to	 each	 reinsurers	 to	 prevent	 the		
	 	 concentration	 risk	 that	 may	 arise	 from	 the		
	 	 particular	reinsurer.	
	 2.	 To	 consider	 combined	 proportion	 allocated	 to		
	 	 group	of	reinsurers	in	the	same	continent.
	 3.	 To	consider	appropriate	proportion	allocated	to		
	 	 the	reinsurers	who	are	the	leads	in	each	treaty		
	 	 to	suit	with	size	of	risk.	
	
3.  Liquidity Risk

	 Liquidity	 risk	 is	 the	 risk	which	may	arise	 from	 the	
Company’s	inability	to	pay	the	debt	or	obligation	which	
becomes	due,	because	of	the	inability	to	convert	the	as-
sets	into	cash	or	cannot	obtain	adequate	source	of	fund	
or	 can	 obtain	 the	 required	 source	 of	 fund	 but	 at	 the	
higher	cost	to	be	acceptable.
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เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่า
ที่จะยอมรับได้
	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	 •	 การบริหารเงิน
	 	 เพ่ือรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุน	
 ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหาร 	
 จัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาระดับเงินสดในมือ	
 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา ในกรณีที่ต้องจ่าย	
 ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนท่ีมากเกินกว่าปริมาณเงินสด	
 ประจำวันที่มีอยู่ ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ฝ่าย	
 ลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อการ	
 ชำระหนี้สินที่ถึงกำหนด ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้าน 	
 สภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
	 •	 การบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
	 	 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงิน 	
 กองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย สูงกว่า	
 เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ	
 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท่ีกำหนดไว้ 	
 รวมท้ังได้มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนเพ่ือให้เป็น	
 ไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ	
 ประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน	
 ของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้
 1. กำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 	
  ด้านเงินกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับ	
  เงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบ 	
  กิจการ
 2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุน 	
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 3. ในการดำเนินการใดที่จะส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน	
  ที่ต้องดำรงสำหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ หน่วยงาน	
  เจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบ	
  ท่ีจะเกิดข้ึนกับเงินกองทุนและเสนอให้เพ่ือให้ผู้บริหาร 	
  รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
 4. สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดซึ่งเป็นความเสี่ยงหลัก 	
  ของเงินกองทุนของบริษัทฯ ฝ่ายลงทุนจะทำการ	
  คำนวณอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนจาก	
  การเปล่ียนแปลงมูลค่าการลงทุน และรายงานต่อคณะ 	
  กรรมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 5. เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อ	
  เงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหาร	
  สายงานบัญชีและการเงินจะประเมินผลกระทบที่จะ	
  เกิดข้ึนกับเงินกองทุนและรายงานต่อคณะอำนวยการ	
  บริหารของบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณา	
  หามาตรการจัดการมิให้เงินกองทุนลดลงต่ำกว่าระดับ 	
  ที่ยอมรับได้

	 Risk	Management	Guideline	
	 •	 Financial		Management	
	 	 To	maintain	the	adequate	liquidity,	the	Company		
	 has	 invested	 in	 highly	 liquid	 assets.	 The	 efficient	
	 financial	 management	 allows	 the	 Company	 to		
	 consistently	maintain	cash	or	cash	equivalent	at	an		
	 appropriate	level.	In	case	of	a	big	claim	which	the		
	 total	amount	to	be	paid	is	likely	to	exceed	the	daily		
	 cash	 on	 hand,	 the	 Finance	 Department	 will		
	 immediately	 notify	 Investment	 Department	 in		
	 advance	 to	 adequately	 liquidate	 the	 investment												
	 assets	to	meet	such	demand	of	cash	and	to	make		
	 sure	that	the	liquidity	risk	is	under	control.
	 •	 Risk-based	Capital	Management	
	 	 At	December	31,	2012,	the	Company	has	higher		
	 Capital	 Adequacy	 Ratio	 (CAR)	 than	 the	 standard		
	 required	 by	 the	 Office	 of	 Insurance	 Commission		
	 (OIC).	 The	 Company	 has	 managed	 the	 capital	 in		
	 accordance	with	the	OIC’s	notification	on	Risk-Based		
	 Capital	as	follows;
	 1.	 To	 set	 the	 risk	 appetite	 on	 solvency	 to	 be	 a		
	 	 guideline	for	maintaining	the	Company’s	capital		
	 	 while	operating	the	business.	
	 2.	 To	 communicate	 the	 set	 risk	 appetite	 to	 all	
	 	 related	parties.	
	 3.	 For	an	action	that	may	have	a	significant	impact		
	 	 on	 any	 risk	 capital	 charged,	 the	 risk	 owner	 is		
	 	 required	to	access	size	of	the	impact	and	report		
	 	 the	result	to	the	management	for	consideration		
	 	 before	the	action	is	approved.	
	 4.	 For	market	risk	which	represents	the	major	risk		
	 	 capital	charged	of	the	Company,	the	Investment		
	 	 Department	 has	 conducted	 an	 analysis	 of	 the		
	 	 Capital	Adequacy	Ratio	as	a	result	of	changes		
	 	 of	 the	 investment	 value	 and	 report	 to	 the		
	 	 Investment	Committee	on	regular	basis.	
	 5.	 When	 there	 is	 an	 incident	 that	 can	 potentially		
	 	 impact	capital	of	the	Company,	the	Accounting		
	 	 and	Finance	Group	Head	will	evaluate	the	effect		
	 	 and	report	to	the	Executive	Committee	immediately		
	 	 to	 help	 considering	 a	 measure	 to	 protect	 the		
	 	 capital	from	falling	below	the	acceptable	level.	
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	 •	 การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างชำระ
	 	 จากการท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม	
 การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดแนวทาง	
 การติดตามและกำกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน 	
 ของบริษัทประกันภัย โดยใช้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและ	
 เกณฑ์เชิงคุณภาพ สำหรับอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้าง	
 รับราคาประเมินต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาบัญชี ซึ่ง	
 เป็นอัตราส่วนอันหนึ่งของเกณฑ์เชิงปริมาณที่ใช้ประเมิน	
 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง จากการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถ 	
 จัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำระได้ โดยค่ามาตรฐานของ	
 อัตราส่วนนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 75  โดย ณ สิ้นปี 	
 2555 อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างชำระยังมีอัตราส่วน	
 สูงกว่าร้อยละ 75
	 •	 การบริหารการลงทุน
	  บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง	
 ให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพัน	
 อย่างเหมาะสม และดูแลให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่	
 เพียงพอเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

4.  การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

  (Operational Risk)

 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่ 
เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการ	
ปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
	 •	 การจ ัดทำรายงานและประเมินความเส ี ่ยง	
	 	 ตามกรอบ	 CRSA	 (Control	 and	 Risk	 Self		
	 	 Assessment)
	 	 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง	
 ด้านปฏิบัติการ โดยมีการจัดทำรายงานและประเมิน	
 ความเสี่ยงภายใต้กรอบ CRSA (Control and Risk Self 	
 Assessment)  ในกระบวนการหล ักของบร ิษ ัทฯ	
 อย่างต่อเนื่องประกอบด้วยกระบวนการหารายได้จาก 	
 การรับประกันภัย และการบวนการจัดการสินไหม	
 ทดแทน ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงได้ถูกนำเสนอต่อ	
 กรรมการผู ้จ ัดการและคณะกรรมการบริหารจัดการ	
 ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยหลังจากการประเมินแล้ว	
 เจ้าของความเส่ียงจะร่วมกับฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กร	
 ในการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเส่ียง และเม่ือ 	
 มีการนำไปปฏิบัติแล้ว เจ้าของความเส่ียงจะต้องรายงาน	
 ความคืบหน้าและผลการดำเนินการให้กับฝ่ายบริหาร	
 ความเสี่ยงองค์กรตามระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	
 องค์กรกำหนด สำหรับความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงร่วม	
 ขององค์กร จะมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่องขึ้นมา 	
 ดำเนินการ และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ	
 ทำงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา

	 •	 Premium	Receivable		Management	
	 	 Regarding	the	Office	of	Insurance	Commission		
	 (OIC)	has	announced	the	guideline	for	monitoring		
	 and	controlling	financial	status	and	the	operation	of		
	 Non-Llife	insurance	company	by	using	quantitative		
	 and	 qualitative	 measure	 for	 the	 proportion	 of	
	 premium	 receivable	 per	 appraisal	 value	 and		
	 premium	 receivable	 per	 accounting	 value	 which		
	 qualitative	 measure	 has	 been	 used	 to	 asses	 the	
	 liquidity	 risk	 occurred	 from	 inability	 to	 collect		
	 premium	receivable.	The	OIC’	 requirement	of	 this		
	 ratio	must	be	not	less	than	75	%	which	the	ratio	of		
	 premium	 receivable	 was	 significantly	 higher	 than		
	 75%	in	the	end	of	2012.	
	 •	 Investment	management	
	 	 The	Company	has	considered	 investing	 in	 the		
	 liquid	 asset	 in	 accordance	 with	 the	 company‘s	
	 liability	structure	and	maintained	 the	adequacy	of		
	 asset	liquidity	in	case	of	extra	cash	required

4.  Operational Risk

	 Operational	Risk	is	the	risk	which	may	arise	from	the	
failure,	inadequacy	or	inability	of	the	staff,	internal	process	
or	from	the	external	factors.	

	 Risk	Management	Guideline
	 •	 Risk	 Report	 and	 Assessment	 under	 CRSA		
	 	 framework	(Control	and	Risk	Self	Assessment)
	 	 The	 Company	 has	 emphasized	 on	 the		
	 operational	risk	management	by	providing	risk	report		
	 and	 assessment	 under	 CRSA	 framework	 (Control		
	 and	Risk	Self	Assessment)	in	the	main	operation	of		
	 the	Company	such	as	income	acquiring	from	under	
	 writing	and	the	claim	management.	The	result	of	risk		
	 assessment	has	been	presented	to	the	Company’s		
	 President	 and	 the	 Risk	 Management	 Committee.			
	 Risk’s	 owner	 will	 jointly	 determine	 risk	 response		
	 measure	with	the	Risk	Management	Committee	after		
	 the	assessment	has	been	done.		Once	the	measure		
	 has	been	implemented,	the	risk’s	owner	must	report		
	 the	 progress	 and	 performance	 to	 the	 Risk		
	 Management	Department	within	the	stipulated	time.		
	 For	 the	 risk	 related	 to	 several	 units,	 the	 working		
	 team	will	be	appointed	to	handle	and	improve	the		
	 operation	to	be	more	intensively	and	effectively.
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	 •	 การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง		
	 	 (Business	Continuity	Plan:	BCP)
	 	 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง	
 ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของระบบ	
 งานท่ีสำคัญในการเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะ	
 ปกติ เพ่ือช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 	
 เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักรวมถึง	
 ได้ทำการทดสอบแผนดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อม	
 ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยระบบงานท่ีสำคัญ 	
 ท่ีได้รับการจัดอันดับความจำเป็นเร่งด่วน  4 ลำดับแรกคือ
 1. บริการด้าน Call Center (การให้บริการลูกค้าทาง	
  โทรศัพท์และการรับแจ้งเหตุ) 
 2. บริการด้านสินไหมรถยนต์
 3. บริการด้านสินไหมทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด 
 4. บริการด้านสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

5.  การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

	 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิ
นตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	 •	 การลงทุน	
	 	 บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนด้วยการ	
 กำหนดคู่มือแนวทางบริหารการลงทุน (Investment 	
 Management Guideline: IMG) เป็นลายลักษณ์อักษร 	
 ซ่ึงในคู่มือจะกำหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี	
 โดยระบุขีดจำกัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ 	
 ซึ่งพิจารณากำหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย	
 และสภาพคล่อง โดยให้เช่ือมโยงและสอดรับกับผลกระทบ	
 ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎเกณฑ์การดำรงเงิน 	
 กองทุนตามระดับความเสี ่ยง (Risk-Based Capital	
	 Supervision)

	 	 ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและรายงาน	
 ผลการลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการ	
 การลงทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	
 องค์กรยังได้เข้าร่วมในการประเมินระดับความเสี่ยงของ	
 การลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและแบบจำลองต่างๆ เช่น 	
 การวัดค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุน	
 โดย Value at Risk และการวัดค่าความเสียหายภายใต	้
 สถานการณ์ที่ไม่ปกติ Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่าจะ	
 สามารถรับมือกับปัจจัยความเสี่ยงด้านลงทุน ได้อย่าง	
 เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

	 •	 Business	Continuity	Plan:	BCP
	 	 The	 Company	 has	 prepared	 the	 Business		
	 Continuity	Plan	(BCP)	for	the	important	systems	to		
	 retrieve	 its	 operation	 which	 will	 help	 running	 the		
	 business	 continuously	 in	 case	 of	 a	 business		
	 interruption	has	occurred.	Also,	the	plan	has	been		
	 tested	in	order	to	prepare	for	urgent	situation.	The		
	 predominant	systems	have	been	ranked	according		
	 to	the	priority	as	follows;	
	 1.		Call	 Center	 service	 (Phone	 service	 and		
	 	 emergency	call	service)	
	 2.	 Motor	claim	service	
	 3.		Property	 and	 miscellaneous	 insurance	 claim		
	 	 service	
	 4.	 Personal	accident	insurance	claim	service	

5.  Market Risk

	 Market	Risk	 is	 the	 risks	which	may	arise	 from	 the	
change	in	the	market	price	of	the	invested	assets,	interest	
rate,	exchange	rate,	equity	price	and	commodity	price.	

	 Risk	Management	Guideline	
	 •	 Investment
	 	 The	Company	controls	its	investment	activity	by		
	 having	the	Investment	Management	Guideline	(IMG)		
	 which	 specified	 the	 investment	 framework	 and	
	 direction	for	each	calendar	year.	Limits	are	set	for		
	 every	 class	 of	 investment	 assets,	 taking	 into		
	 consideration	the	target	returns	on	investment	and		
	 desired	 level	 of	 liquidity	 and	 the	 impact	 to	 the		
	 Company’s	capital	requirement	under	the	risk-based		
	 capital	supervision	

	 	 The	 Investment	 Department	 has	 to	 closely		
	 monitor	and	report	the	investment	performance	for		
	 each	month	to	top	management	and	the	Investment		
	 Committee.	 In	 addit ion,	 Risk	 Management		
	 Department	has	assessed	investment	risk	by	using		
	 several	 techniques	 and	 models	 to	 enhance	 the		
	 Company’s	ability	to	cope	with	investment	risk	factors		
	 properly	and	on	a	timely	basis.	
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	 	 บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสาร	
 อนุพันธ์ (Derivative) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	
 ต่างประเทศ (Currency)

6.  การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

	 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) 

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	 •	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
	 1. มีชื ่อเสียงเป็นที ่ยอมรับทั ้งตลาดประกันภัยต่อใน	
  ประเทศและต่างประเทศ
 2. มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงและเป็นท่ียอมรับของบริษัทฯ  
  ซ่ึงบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากการจัดลำดับความน่าเช่ือถือ	
  ทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s 	
  Financial Security Rating) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันจัด	
  อันดับความเชื่อถือ เช่น S&P และ A.M. Best โดยมี	
  การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือน บริษัทฯ มีการ	
  กำหนดลำดับความน่าเชื ่อถือ ขั ้นต่ำสำหรับผู ้รับ	
  ประกันภัยต่อที่อยู่ในต่างประเทศไว้ดังนี้  
  -  S&P ขั้นต่ำ A- 
  -  A.M. Best ขั้นต่ำ A-

	 	 ในกรณีที ่บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องใช้ผู ้ร ับ	
  ประกันภัยต่อท่ีมีลำดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าท่ีกำหนด	
  ต้องมีการพิจารณาตามข้ันตอนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ 	
  ผู้รับประกันภัยต่อท่ีอยู่ในประเทศจะต้องมีความเพียงพอ	
  ของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR) 	
  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ	
  ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด
 3. มีความชัดเจนในระบบบัญชีและการจัดเอกสารที่มี	
  มาตรฐาน
 4. มีประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา	
	 	 ที่เหมาะสม
	 •	 การพิจารณา	Credit	Rating	ในการลงทุน
	 	 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน มี	
 หน้าที่พิจารณาและทบทวนปัจจัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 	
 เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ	
 และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อกำหนด	
 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ	
 ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการ	
 บริหารการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ 	
 โดยบริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 	
 คิดเป็นสัดส่วนของ Portfolio โดยแยกตามระดับความเส่ียง 	
 ของ Credit Rating รวมท้ังบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุน 	
 ในคู่สัญญาที่มี Credit Rating ต่ำกว่า A-

	 	 The	Company	has	no	policy	to	invest	in	derivative		
	 and	foreign	currency.	

6.  Credit Risk

	 Credit	Risk	means	the	risk	which	may	arise	from	the	
counterparties	cannot	comply	with	the	agreed	obligations	
with	 the	 Company	 including	 the	 opportunity	 which	 the	
counterparties	 may	 be	 downgraded	 on	 their	 credit		
rating.

	 Risk	Management	Guideline
	 •	 Reinsurance	Selection	Criteria	
	 1.	 Have	acceptable	reputation	in	both	domestic	and		
	 	 overseas	reinsurance	markets.		
	 2.	 Have	 the	 secured	 and	 acceptable	 financial		
	 	 condition	with	the	minimum	Reinsurer’s	Financial		
	 	 Security	Rating	of	A-	as	prepared	by	A.M.	BEST		
	 	 and	S&P	for	the	overseas	reinsurer	and	meet	the		
	 	 Capital	Adequacy	Ratio	 (CAR)	requirement	by		
	 	 the	 Office	 of	 Insurance	 Commission	 (OIC)	 for		
	 	 domestic	reinsurer.	

	 	 In	case	that	there	is	reinsurance	ceded	to	any		
	 	 reinsurer	 which	 does	 not	 meet	 the	 minimum		
	 	 criteria	 of	 the	 Financial	 Security	 Rating,	 the		
	 	 approval	must	be	taken	as	special	case.	
	 3.	 Having	the	clarity	in	the	accounting	system	and		
	 	 the	document.	
	 4.	 Having	good	claim	recovery	payment	history	
	 •	 Consideration	of	Credit	Rating	for	Investment		
	 	 The	 Investment	 Committee	 is	 responsible	 for		
	 considering	and	reviewing	various	 influent	 factors		
	 regularly	 in	 order	 to	 accompany	 the	 Company’s		
	 consideration	 in	 investment	 and	 control	 the		
	 investment	to	be	in	line	with	scope	and	regulation	of		
	 the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC)	which	is		
	 a	 significant	 mechanism	 of	 investment	 and	 the		
	 Company’s	asset	management.	The	Company	has		
	 invested	 in	 various	 securities	 which	 has	 been												
	 classified	by	credit	rating.	Also,	the	Company	has		
	 no	 policy	 to	 invest	 in	 below	 A-	 credit	 rating																			
	 counterparties.			
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	 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท 
โดยจัดประเภทของการรับประกันภัยที่มีให้ บริการออกเป็น 7 
ประเภท ดังนี้

1. การประกันภัยทรัพย์สิน 
	 - การประกันอัคคีภัย รวมภัยพิบัติ สำหรับที่อยู่อาศัย
 - การประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
 - การประกันภัยพิบัติ
 - การประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติทั่วไป	
  และภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน
 - การประกันภัยสิทธิการเช่า
 - แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน “ทวีค่า”
 - แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน “บ้านเมืองไทย”
 - แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME 	
  “เมืองไทย SME Comprehensive”
 - แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME 	
  “เมืองไทย SME ยิ้มได้”
 - การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
 - กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ	์
  ความไม่สงบ
 - แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน “Central All for 	
  Home”
 - แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน “Home Protect”
 - แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME 	
  “Perfect Business Functions”

2. ความรับผิดและเบ็ดเตล็ด
	 - การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
 - การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการ	
  ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับสถานีบริการ	
  น้ำมันเชื้อเพลิง
 - การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความ	
  บกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	
  การตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
 - การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 - การประกันภัยโจรกรรม 
 - การประกันภัยสำหรับเงิน
 - การประกันภัยร้านค้าทอง
 - การประกันภัยป้ายโฆษณา
 - การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ “เมืองไทย Golfer Care”
 - การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
 - การประกันภัยความซื่อสัตย์
 - การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ “Central Smart Golf”
 - การประกันภัยนาฬิกา “Central Smart Collector”
 - แผนประกันภัยโจรกรรม “Asset Protect”
 - แผนประกันภัย Add On 

	 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	included	Natural	Catastrophe
	 -	 Commercial	Fire	Insurance
	 -	 Natural	Catastrophe	Insurance	
	 -	 Insurance	Plan	covers	property	from	natural	disaster	
	 	 and	an	excess	of	Natural	Catastrophe	fund	
	 -	 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”

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
 - “Add On” Insurance Plan 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

Business Characteristics
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3.  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
	 - การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ
 - การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 -  การประกันภัยตัวเรือ
 -  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

4. วิศวกรรม
	 - การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 - การประกันความเสี ่ยงภัยทุกชนิดของผู ้ร ับเหมาติดตั ้ง	
  เครื่องจักร
 - การประกันภัยเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง
 - การประกันภัยเครื่องจักร
 - การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 - การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน 

5. อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ 
	 - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สำหรับนักเรียน
 - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (รายเดี่ยว)
 - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
 - การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง รายเดี่ยวและกลุ่ม
 - การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยว	
  และมัคคุเทศก์
 - แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Enjoy Travel”
 - แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Enjoy VISA	
  Plan”
 - การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย P.A. 2 จ่าย 1”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย P.A. Max”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Smile P.A.”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย P.A. Plus”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “คุ้มคุณ”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “P.A. ผู้เยาว์”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Your P.A.”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “P.A. 399”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สำหรับบริษัท	
  ห้างร้าน
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สำหรับบริษัท 	
  ห้างร้าน (เครดิต)
 - แผนประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Care”
 - แผนประกันภัยสุขภาพ เดี่ยว “เมืองไทย Health Smile”
 - การประกันภัยสุขภาพ (กลุ่ม)
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง Nok Sure
 - แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ “Central Travel 	
  Delight”
 - แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ “Central Travel 	
  Delight VISA”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Central Smile P.A.”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Central Kids P.A”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค “Central 	
  Smart P.A. Playful Kids”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Central P.A. MAX”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Central Smart P.A. 	
  Prestige”

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
 - Overseas Travel “Muang Thai Enjoy VISA Plan” 	
	 	 Insurance	Plan
	 -	 Group	Personal	Accident	Insurance	for	the	Boat	
	 	 Passengers
 - Personal Accident “Muang Thai P.A. 2 pay 1” 
	 	 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
 - Overseas Travel “Central Travel Delight VISA” 	
	 	 Insurance	Plan
 - Personal Accident “Central Smile P.A.” Insurance Plan
 - Personal Accident “Central Kids P.A.” Insurance Plan
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	 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Central Smart P.A. 	
  399”
 - แผนประกันภัยสุขภาพ เดี่ยว “Central Smart Health”
 - แผนประกันภัยโรคมะเร็ง “Central Cancer Care”
 - แผนประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล	
  สำหรับโครงการสินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก กบข.
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับ ธกส.
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Payroll LH BANK 
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่านตู้ ATM
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “P.A. 200”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Accident Protect 	
  Plus”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Accident Protect 	
  Plus สำหรับชาวต่างชาติ”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “P.A. For Foreigner”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือบัตร K-Max 	
	 	 Debit	Card
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต 	
	 	 K-Max	Family
 - แผนประกันภัยวัยซน “P.A. for Kids”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Happy Senior 	
  Fixed Deposit”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “P.A. สุดคุ้ม”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) Worksite
 - แผนประกันภัยสุขภาพกลุ ่ม โรงเรียนนานาชาติ NIST 	
	 	 (Global	Medical	Insurance	Policy)
 - แผนประกันภัยสุขภาพ เดี่ยว “Health Protect”
 - แผนประกันภัย โรคร้ายแรง (เดี ่ยว) “CI-4 Individual 	
  (Critical Illness)”
 - แผนประกันภัย โรคร้ายแรง (กลุ่ม) “CI-4 group (Critical 	
  Illness)”
 - แผนประกันภัยสินเชื ่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 	
  “KBANK KLEAN LOAN PROTECTION”
 - แผนประกันภัยสินเชื ่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 	
  “KBANK KLEAN O/D PROTECTION”
 - แผนประกันภัยสินเชื่อส่วนบุคคล “Loan for Better Life”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Max”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Living”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy More”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Plus”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Care”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Trip”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Relax”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Life”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Lady Enjoy”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Adventure” 
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Bonus”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Family Care”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Safety Care”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Benefit”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Family Income”

	 -	 Personal	Accident	and	Individual	Health	for	specific		
  diseases “Central Smart P.A. Playful Kids” Insurance 	
	 	 Plan
 - Personal Accident “Central P.A. MAX” Insurance Plan
 - Personal Accident “Central Smart P.A. Prestige” 	
	 	 Insurance	Plan
 - Personal Accident “Central Smart P.A. 399” Insurance 	
	 	 Plan
 - Individual Health “Central Smart Health” Insurance	
	 	 Plan
 - Central Cancer Care “Cancer Care Insurance Policy”
	 -	 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 “Payroll LH Bank” Insurance Plan
	 -	 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 “P.A. For Foreigner” 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
	 -	 Group	 Health	 Insurance	 Plan	 for	 NIST	 international		
	 	 school	(Global	Medical	Insurance	Policy)
 - Individual Health “Health Protect” Insurance Plan
 - Individual Critical Illness “CI-4 Individual (Critical 	
  Illness)” Insurance Plan
 - Group Critical Illness “CI-4 Individual (Critical Illness)” 	
	 	 Insurance	Plan
 - SME Loan Protection “KBANK KLEAN PROTECTION” 	
	 	 Insurance	Plan
 - SME Loan Protect ion “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
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 - แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Be Fit”
 - แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Lady Fit”
 - แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Guy Fit”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “P.A. อุ่นใจ”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Central Smart P.A.”
 - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ประกันภัยยิ้มได้”

6. ผลิตภัณฑ์พิเศษ
	 - การประกันภัยอัญมณีและทองคำ
 - การประกันภัยก่อการร้าย (สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่)
 - การประกันภัยเครื่องบิน
 - การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
 - การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
 - การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที ่	
  บริหารของบริษัท
 - การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ  
 - การประกันภัยของสะสมประเภทศิลปวัตถุและอัญมณี 
 - การประกันภัยสัตว์เลี้ยง “Central Pet Lovers”
 - การประกันภัยสัตว์เลี้ยง “Private Pet Care”

7. ประกันภัยรถยนต์
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
	 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2 พลัส
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2 พลัส แม๊กซ์
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 “TP 3” และ 	
  “TP-Save”
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 “เมืองไทย 	
  5 พลัส”
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 พลัส แม๊กซ์ 
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) “Central 	
  Motor Insure (CTP)”
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2 “Central 	
  Smart 2 Plus Max”
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 “Central 	
  Motor Insure 3”
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 “Central 	
  Motor Insure 5 Plus”
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 “Central 	
  Smart 5 Plus Max”
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แบบ Call 	
	 	 Activate	
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบ Call Activate 	
  ประเภท 3 และ 5 “Car Protect”

 - 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
 - Personal Accident ”Enjoy Benefit” Insurance Plan
 - Personal Accident “Family Income” 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

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	2	Plus	Max
	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	Type	3
 - Voluntary Motor Insurance Type 3 “TP 3” and “TP-Save”
 - Voluntary Motor Insurance Type 5 “Muang Thai 5 Plus”
 - Voluntary Motor Insurance Type 5 “Muang Thai 5	
  Plus Max”
 - Compulsory Motor Insurance “Central Motor Insure 	
  (CTP)”
 - Voluntary Motor Insurance Type 2 “Central Smart 2 	
  Plus Max”
 - Voluntary Motor Insurance Type 3 “Central Motor	
  Insure 3”
 - Voluntary Motor Insurance Type 5 “Central Motor Insure 	
  5 Plus”
 - Voluntary Motor Insurance Type 5 “Central Smart 5 	
  Plus Max”
	 -	 Compulsory	Motor	Insurance	(Call	Activation	Type)
	 -	 Voluntary	Motor	Insurance	(Call	Activation	Type)	Type		
  3 & 5 “Car Protect”
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โครงสร้างเงินทุน

	 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
	 - บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 590 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 59 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 - บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ
 - บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้
 - บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน 	
  ของบริษัทฯ

	 ผู้ถือหุ้น	
	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556

 1 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 11,799,999 20.000
	 2	 AGEAS	Insurance	International	N.V.	 7,200,113	 12.204
 3 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 3,197,937 5.420
 4 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด 3,067,851 5.200
 5 นายไพโรจน์  ล่ำซำ 1,689,010 2.863
 6 นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ 1,523,708 2.583
 7 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด 1,376,680 2.333
 8 นายบรรยงค์  ล่ำซำ 1,371,694 2.325
	 9	 BNP	Paribas	Securities	Services	Singapore	Branch	 1,139,400	 1.931
 10 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค๊พ 1,078,293 1.828
	

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ	
 บริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุม 	
 ผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลกำไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ	
 ข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

การจัดการ

	 โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้
   1. นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ ประธานกรรมการ  
   2. นายยุตติ  ล่ำซำ รองประธานกรรมการ   
   3.  นางนวลพรรณ  ล่ำซำ  กรรมการ 
  4.  นางกฤตยา  ล่ำซำ กรรมการ       
   5.  นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ   

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Shareholding Structure and Management
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Capital Structure
	 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.
	
	 Shareholders
	 Top	ten	major	shareholders	as	at	14	March	2013

	 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	 Aberdeen	Small	Cap	Fund	 1,078,293	 1.828
	

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

	 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	
	 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.	Nualphan		Lamsam	 Director
		 	 4.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam		 Director	 	 	 	 	
		 	 5.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Director	 	 	

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Shareholding Structure and Management
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		 	 6.  นายสาระ  ล่ำซำ กรรมการ 
  7. นายโอฬาร  วีรวรรณ กรรมการอิสระ  
   8. นายบรรยง  พงษ์พานิช กรรมการอิสระ    
   9. นายอิสระ  วงศ์รุ่ง กรรมการ  
  10. นายแกรี่  ลี  คริสท์ กรรมการ   
  11. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ 
  12. นายวัชระ  พรรณเชษฐ์   กรรมการอิสระ 
  13. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ  
  14. นายคิม  ชี  ยิป กรรมการ  
  15. นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ

	 กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นนายโอฬาร  วีรวรรณ นายบรรยง  พงษ์พานิช 	
 นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์ นายอิสระ  วงศ์รุ่ง นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย นายวัชระ  พรรณเชษฐ์ และนายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 	
 ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ และยกเว้นนายแกรี่  ลี  คริสท์ และนายคิม  ชี  ยิป ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ 	
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือรักษา 	
  ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 3. ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร 
 4. กำกับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ
 5. ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณา	
  เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น
 6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
 7. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย  
 8. มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		
	 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 	
  รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม 	
  ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม	
  ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ท้ังน้ี 	
  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
  รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 	
  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ	
  ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม 	
  ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น	
  ท่ีมีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น	
  คำขออนุญาตต่อสำนักงาน
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		 	 6.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Director	
		 	 7.	 Mr.	Olan		Viravan	 Independent	Director		
		 	 8.	 Mr.	Banyong		Pongpanich	 Independent	Director		 	 	
		 	 9.	 Mr.	Isara		Wongrung	 Director	 	
	 	 10.	 Mr.	Gary		Lee		Crist	 Director	 	 	
	 	 11.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Independent	Director	
	 	 12.	 Mr.	Vachara		Phanchet	 Independent	Director	
	 	 13.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um	 Independent	Director		
	 	 14.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Director	 	
	 	 15.	 Mr.	Songpol		Chevapanyaroj	 Director
	
	 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.
	 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.
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	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที ่ทำกระทำเป็นปกติเพื ่อประกอบกิจการ 	
  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 	
  ด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 	
  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 	
  บริษัทฯ หรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ท้ังน้ีการคำนวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ	
  คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่	
  เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความ	
  สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ 	
  บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 	
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ	
  มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานต่อสำนักงาน 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง	
  ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ	
  ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่	
  จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที	่
  เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 	
  ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น	
  เกินร้อยละหน่ึงของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและ	
  เป็นการแข่งขันที่นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
  1. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย ประธาน
  2. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมการ เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน 
  3. นายวัชระ  พรรณเชษฐ์ กรรมการ เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน

 โดยมีนางสาวกนกธร  พรามไทย1 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

	 1 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการ แทนนายไพรวัลย์  ทับแป้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 	
  และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา	
  แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ	
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ      
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน	
  ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ	
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
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	 	 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.	Asoke		Wongcha-um	 Member	who	is	the	knowledgeable	person	in	reviewing	the	Financial		
	 	 	 	 Statements	
	 	 3.	 Mr.	Vachara		Phanchet		 Member	who	is	the	knowledgeable	person	in	reviewing	the	Financial		
	 	 	 	 Statements

	 By	having	Ms.	Kanoktorn		Pramthai1,	First	Vice	President,	Internal	Audit	Office,	as	the	Secretary.

	 1 Had been appointed as the Secretary to replace Mr. Priwan  Thuppan on November 9, 2012

	 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;
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	 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม	
  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้          
  6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ                
  6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 	
   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ (Charter) 
  6.8 รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ	
   รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 8. ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงิน และความมั่นคงของบริษัทฯ ตาม	
  ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 9. รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในทุกเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่าง	
  เป็นที่น่าพอใจ
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี  ดังรายนามต่อไปนี้
  1. นายบรรยง  พงษ์พานิช  ประธาน 
  2. นายโอฬาร  วีรวรรณ กรรมการ 
  3. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  กรรมการ 

 โดยมีนายวาสิต  ล่ำซำ1 รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เลขานุการ

	 1 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการ แทนนางปิยรัตน์   ฐิตวัฒน์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับ 	
  มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธ	ี
  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
 2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการ	
  ชุดย่อยฯ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 3. กำหนดนโยบายและจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยฯ และผู้บริหาร	
  ระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
 4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงาน และสอบทานผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ	
  กรรมการผู้จัดการข้ึนไป เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเส่ียง 	
  ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
  5. พิจารณาให้คำแนะนำเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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	 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	Mr.	Wasit	 	Lamsam1,	Executive	Vice	President,	Acting	as	Head	of	Human	Resource	Group,	as	 the		
	 Secretary;

	 1	Had been appointed as the Secretary to replace Mrs. Piyarat  Dhitavat on February 20, 2013

	 Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee
	 1.	 To	determine	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	policies,	criteria,	and	method	to	recruit		
	 	 the	Directors	and	the	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.
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	 คณะอำนวยการบริหาร
	 ดังรายนามต่อไปนี้
  1. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ ประธาน  
  2. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ   กรรมการ 
  3. นางกฤตยา  ล่ำซำ กรรมการ  
  4. นายสาระ  ล่ำซำ กรรมการ
  5. นายริชาร์ด  เฟร์เร่1 กรรมการ
  6. นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์   กรรมการ  
  7. นายมงซิว  ฮาน กรรมการ  
  8. นายคอลิน  แอนดรู  พรีสท2 กรรมการ
  9. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ

	 1 สิ้นสุดจากการเป็นกรรมการคณะอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2555

	 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอำนวยการบริหาร แทนนายริชาร์ด  เฟร์เร่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

	 บทบาทและหน้าที่ของคณะอำนวยการบริหาร
	 1. ประสานงานร่วมกับคณะผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทฯ และการปฏิบัติของ	
  คณะผู้บริหารตามแผนงานและงบประมาณ
 2. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม	
  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 3. พิจารณาให้การอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติที่มีการนำเสนอโดยผู้บริหาร
 4. พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่เหนือจากประเด็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและ/หรือนอกเหนือจากขอบเขตท่ีได้รับอนุมัติตามแผน	
  ธุรกิจและงบประมาณซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการลงทุน
	 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
  1. นางกฤตยา  ล่ำซำ ประธาน
  2. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ
  3. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ
  4. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ
  5. นายมงซิว  ฮาน กรรมการ

 โดยมีนายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน ทำหน้าที่เลขานุการ 

	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
	 1. วางกลยุทธ์และยุทธวิธีการลงทุนทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ และ	
  สอดคล้องกับแนวทางการบริหารการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร	
  จัดการความเสี่ยง
 2. เสนอนโยบายและยุทธวิธีทางการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละหน่ึงคร้ัง และทบทวนนโยบายเหล่าน้ีเป็นรายไตรมาส 	
  ตามข้อเสนอโดยผู้บริหารฝ่ายลงทุนและคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 3. ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ	
  ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตัดสินใจใช้มาตรการที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ระดับ	
  สูงทางด้านการลงทุน ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ ้น ในกรณีที ่พบว่าไม่สามารถจะแก้ไขผลจากการละเมิดนั ้นได	้
  ให้ประสานงาน กับนายทะเบียนประกันภัยเพื่อหารือถึงแนวทางในการพิจารณาจัดการกับสถานการณ์นั้น
 4. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางบริหารการลงทุน (Investment Management Guidelines) และตัดสินใจใช้มาตรการที	่
  เหมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ีระดับสูงทางด้านการลงทุน ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดข้ึน หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมิดได้	
  ให้พิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
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	 Executive	Committee
	 Per	the	following	list	
	 	 1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman	 	
	 	 2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member	 	
	 	 3.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam			 Member
	 	 4.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Member	 	
	 	 5.	 Mr.	Richard		Ferré1	 Member	 	
	 	 6.	 Ms.	Chupun		Gowanit	 Member
	 	 7.	 Mr.	Mong-Siew		Han	 Member
	 	 8.	 Mr.	Colin		Andrew		Priest2	 Member
	 	 9.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	and	Secretary

	 1 Retired from the Member of the Executive Committee on August 1, 2012
 2 Had been appointed as the Member of the Executive Committee to replace Mr. Richard  Ferré on July 25, 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.

	 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.	Mrs.	Puntrika		Baingern						 Member
	 5.	 Mr.	Mong-Siew		Han		 Member

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

	 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;
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	 5. ดำเนินการจัดการ ประสานงานกับสถาบันทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนภายนอก ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า 	
  และธนาคารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว
 6. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เกี่ยวกับการทบทวนแนวการบริหารการลงทุน	
  ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. ตรวจสอบให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบในการบ่งชี้ ประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง	
  จากการลงทุนที ่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื ่อดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ 	
  ได้ให้การอนุมัติ
 8. ตรวจสอบว่ามีระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีรายงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	
  อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน
 9. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดซึ่งอาจจะได้รับมอบหมายโดยคณะอำนวยการบริหารเป็นครั้งคราว

	 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
  1. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ  ประธาน
  2. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการ 
  3. นางกฤตยา  ล่ำซำ กรรมการ
  4. นายแกรี่  ลี  คริสท์1 กรรมการ
  5. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ
  6. นายคิม  ชี  ยิป กรรมการ
  7. นายสุธี  โมกขะเวส กรรมการ
  8. นายฟิลลิป  เอ แอล  คอร์แมน กรรมการ
  9. นายมงซิว  ฮาน กรรมการ
  10. นายธโนดม  โลกาพัฒนา กรรมการ
  11. นายคอลิน  แอนดรู  พรีสท2 กรรมการ
  12. นายชัยฤทธิ์  ทรงพลังธรรม3 กรรมการ

โดยมีนายชวธรรศ  ชอบแสงจันทร์4 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

1 ลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง แทนนายแกรี่   ลี   คริสท์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
4 ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการ แทนนางนิธิพร  ไตรทิพเทวินทร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 2. ทบทวนและแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายและความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อ	
  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
 3. กำหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงต้องครอบคลุม 	
  ถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสำคัญ เช่น ความเส่ียงด้านการรับประกันภัย ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 	
  ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง	
  ของกิจการ
 4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และการ 	
  ควบคุมความเสี่ยง และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น 
 5. ตรวจสอบว่ามีความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบ และเอกสารเพื่อการบริหารจัดการ	
  ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 7.	 To	 audit	 that	 there	 are	 sufficient	 and	 effective	 process	 of	 operations,	 internal	 control	 and	 the	 system	 for		
	 	 identifying,	measuring,	monitoring	and	controlling	risks	from	investment	in	order	to	proceed	per	policies	and		
	 	 standard	approved	by	the	Board	of	Directors;
	 8.	 To	audit	for	the	effective	I.T.	system	for	the	management	to	ensure	that	there	are	reports	which	provide	useful		
	 	 information,	accurate	in	the	proper	timing	concerning	investment	activities	and	have	the	reporting	process	with		
	 	 the	contents	covered	every	aspect;
	 9.	 To	audit	that	there	are	clear	determination	for	authorities	and	responsibilities	in	the	investment	management;
	 10.	To	perform	any	other	acts	which	may	be	assigned	by	the	Executive	Committee	from	time	to	time.

	 Risk	Management	Committee
	 Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list
	 1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam		 Chairman
	 2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member	
	 3.	 Mrs.	Kritaya		Lamsam	 Member
	 4.	 Mr.	Gary		Lee		Crist1	 Member
	 5.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member
	 6.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Member
	 7.	 Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 Member	
	 8.	 Mr.	Filip		A.L.		Coremans	 Member
	 9.	 Mr.	Mong-Siew		Han	 Member
	 10.	Mr.	Thanodom		Lokaphadhana	 Member
	 11.	Mr.	Colin		Andrew		Preist2	 Member
	 12.	Mr.	Chairit		Songpalangtham3	 Member

	 By	having	Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan4,	First	Vice	President,	Risk	Management	Department,	as	the	Secretary.

	 1 Resigned from the Member of the Risk Management Committee on November 27, 2012
	 2 Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee to replace Mr. Gary   Lee   Crist on November 28, 2012
	 3 Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee on February 27, 2013
	 4	Had been appointed as the Secretary to replace Mrs. Nidhipon  Tritiptawin on February 21, 2013

	 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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	 6. ทบทวนรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและองค์ประกอบของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เป็นระยะๆ ความเพียงพอของเงินทุน	
  ส่วนผสมของสินทรัพย์เสี่ยง และกิจกรรมของการบริหารจัดการความเสี่ยง
 7. ดูแลให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานะการดำรงเงินกองทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่	
  คาดว่าจะเป็นในอนาคต
 8. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
 9. ตรวจสอบว่าขั้นตอนการกำกับดูแลความเสี่ยงเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ใช้บังคับอยู่ใน	
  ประเทศไทย และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

	 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ	(มกราคม–ธันวาคม	2555)

นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ 5/5 - - - - -
นายยุตติ  ล่ำซำ 4/5 - - - - -
นางนวลพรรณ  ล่ำซำ  4/5 - - 11/13 2/4 2/4
นางกฤตยา  ล่ำซำ 5/5 - - 10/13 4/4 3/4
นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ 3/5 - - 12/13 4/4 4/4
นายสาระ  ล่ำซำ 3/5 - - 3/13 - -
นายโอฬาร  วีรวรรณ   5/5 - 3/3 - - -
นายบรรยง  พงษ์พานิช 5/5 - 3/3 - - -
นายอิสระ  วงศ์รุ่ง 5/5 - - - - -
นายแกรี่  ลี  คริสท์1	 2/5	 -	 -	 1/3	 -	 1/1
นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  5/5 4/4 3/3 - - -
นายวัชระ  พรรณเชษฐ์  5/5 3/3 - - - -
นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  5/5 4/4 - - - -
นายคิม  ชี  ยิป  5/5 - - - - 4/4
นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์ 3/4 - - - - -
นางปุณฑริกา  ใบเงิน  - - - 13/13 3/4 4/4
นายริชาร์ด  เฟร์เร่2	 -	 -	 -	 7/8	 -	 -
นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์  - - - 12/13 - -
นายสุธี  โมกขะเวส - - - - - 4/4
นายฟิลลิป  เอ แอล    - - - - - 4/4
 คอร์แมน 
นายมงซิว  ฮาน  - - - 9/10 4/4 4/4
นายธโนดม  โลกาพัฒนา  - - - - - 4/4
นายคอลิน  แอนดรู  พรีสท3	 -	 -	 -	 2/5	 -	 -

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำหนด
ค่าตอบแทน

คณะอำนวย
การบริหาร

คณะกรรม
การลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

	 1	ลาออกจากการเป็นกรรมการ คณะอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหาร	

   จัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555   
 2 สิ้นสุดจากการเป็นกรรมการคณะอำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

	 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอำนวยการบริหาร แทนนายริชาร์ด  เฟร์เร่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	

   คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง แทนนายแกรี่  ลี  คริสท์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
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	 Summary	of	the	Meeting	Participation	in	each	Committee	(January–December	2012)

Mr.	Photipong		Lamsam	 5/5	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Yutti		Lamsam	 4/5	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Nualphan		Lamsam	 4/5	 -	 -	 11/13	 2/4	 2/4
Mrs.	Kritaya		Lamsam	 5/5	 -	 -	 10/13	 4/4	 3/4
Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 3/5	 -	 -	 12/13	 4/4	 4/4
Mr.	Sara		Lamsam			 3/5	 -	 -	 3/13	 -	 -
Mr.	Olan		Viravan			 5/5	 -	 3/3	 -	 -	 -
Mr.	Banyong		Pongpanich	 5/5	 -	 3/3	 -	 -	 -
Mr.	Isara		Wongrung	 5/5	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Gary		Lee		Crist	1	 2/5	 -	 -	 1/3	 -	 1/1
Mr.	Chusak				 5/5	 4/4	 3/3	 -	 -	 -
	 Direkwattanachai		
Mr.	Vachara		Phanchet	 5/5	 3/3	 -	 -	 -	 -
Mr.	Asoke		Wongcha-um	 5/5	 4/4	 -	 -	 -	 -
Mr.	Kim		Chee		Yip	 5/5	 -	 -	 -	 -	 4/4
Mr.	Songpol	Chevapanyaroj	 3/4	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Puntrika		Baingern	 -	 -	 -	 13/13	 3/4	 4/4
Mr.	Richard		Ferré2	 -	 -	 -	 7/8	 -	 -
Ms.	Chupan		Gowanit	 -	 -	 -	 12/13	 -	 -
Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 -	 -	 -	 -	 -	 4/4
Mr.	Filip		A.L.	Coremans				 -	 -	 -	 -	 -	 4/4
Mr.	Mong-Siew		Han	 -	 -	 -	 9/10	 4/4	 4/4
Mr.	Thanodom			 -	 -	 -	 -	 -	 4/4
	 Lokaphadhana			
Mr.	Colin	Andrew	Priest3	 -	 -	 -	 2/5	 -	 -

List	of	the	Directors Board	of	
Directors

Audit	
Committee

Nomination	
and	

Remuneration	
Committee

Executive	
Committee

Investment	
Committee

Risk	
Management	
Committee

	 1 Resigned from the Member of the Executive Committee on February 23, 2012 and resigned from the Member of the Risk 	
    Management Committee on November 27, 2012
 2  Retired from the Member of the Executive Committee on August 1, 2012
 3 Had been appointed as the Member of the Executive Committee to replace Mr. Richard Ferré on July 25, 2012 and had been 	
   appointed as the Member of the Risk Management Committee to replace Mr. Gary Lee Crist on November 28, 2012
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	 รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	
	 	 นายธนากร  ปุรณะพรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการทางเทคนิค
  นางจิตกานต์  จันทรวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการทางเทคนิค 
  นางปุณฑริกา  ใบเงิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
  นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการขายและช่องทางจำหน่าย
  นายธโนดม  โลกาพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
  นางชะตาบุญ  คูเปี่ยมสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเลขาธิการองค์กร
  นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการลูกค้าและสนันสนุนงานขาย
  นายวาสิต  ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
  นายอภิธร  อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานส่งเสริมงานขาย
  นายศักดา  พิชรานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  นายสุเทพ  สุวิพร1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการทางเทคนิค

	 1 ลาออกจากการเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

	 เลขานุการบริษัทฯ
	 บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางชะตาบุญ  คูเปี่ยมสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเลขาธิการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ

	 บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
	 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  (1) ทะเบียนกรรมการ
  (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

	 วิธีการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร
	 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะให้	
 คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติ	
 บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งให้มา	
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผ่านที่ 	
 ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่	
  จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ	
  จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ	
  ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
	 	
 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	
 และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
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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
	 	 Mr.	Thanodom		Lokaphadhana	 Senior	Executive	Vice	President,	Non-Motor	Underwriting	Group	
	 	 Mrs.	Chatabune		Kupiumsin	 Executive	Vice	President,	Corporate	Secretariat	Group
	 	 Ms.	Tippawan		Pakpises		 Executive	Vice	President,	Sales	Administration	Support	Group
	 	 Mr.	Wasit		Lamsam		 Executive	Vice	President,	Corporate	Strategy	&	Business	Development		
	 	 	 	 	 Group
	 	 Mr.	Apithorn		Amatyakul			 Executive	Vice	President,	Sales	Support	Group
	 	 Mr.	Sakda		Picharanun	 First	Senior	Vice	President,	IT	Group
	 	 Mr.	Suthep		Suviporn1	 First	Senior	Vice	President,	Advisor	and	Technical	Specialist

	 1 Resigned from the Company on April 1, 2013
				
	 Company’s	Secretary
	 The	Company	had	 the	 resolution	 to	appoint	Mrs.	Chatabune	 	Kupiumsin,	Executive	Vice	President,	Corporate		
	 Secretariat	Group,	as	the	Company’s	Secretary.

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

Nomination of Directors and Executive Officers
	 Method	to	Select	the	Directors	and	the	Executive	Officers
	 The	appointment	of	the	Directors	must	obtain	the	approval	from	the	Shareholders’	Meeting	where	the	Nomination		
	 and	Remuneration	Committee	will	 provide	 recommendations	 for	 the	Board	of	Directors	 to	 select	 the	qualified		
	 person(s)	per	 the	Public	Limited	Companies	Act	and	 the	Securities	and	Exchange	Act	and	 to	propose	 to	 the		
	 Shareholders’	Meeting	to	be	voted	as	the	Director(s).		The	Articles	of	Association	have	stipulated	the	criteria	and		
	 the	method	to	vote	the	Director(s)	through	the	Shareholders’	Meeting	as	follows:
	 1.	 Each	shareholder	has	one	vote	per	share;
	 2.	 Each	shareholder	can	cast	all	of	his/her	votes	in	1.	for	any	person	or	any	group	but	cannot	split	his/her	votes		
	 	 to	any	person	or	any	group;
	 3.	 The	majority	vote	is	applied	for	the	Director’s	election.	The	persons	who	adopt	the	majority	votes	and	the	re	
	 	 spective	votes	will	be	elected	as	the	Director(s)	in	case	of	several	positions,	but	not	exceeding	the	number	of		
	 	 positions	to	be	elected	at	that	time.	In	case	that	the	persons	who	have	been	elected	in	the	respective	votes		
	 	 have	the	number	of	votes	more	than	the	available	position	in	the	election,	the	Chairman	has	the	right	to	cast		
	 	 his/her	deciding	vote	in	order	to	obtain	a	resolution.

	 For	the	position	of	the	Company’s	Executive	Officer(s),	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	will	select		
	 and	screen	the	qualified	person(s)	for	such	position(s)	to	be	proposed	to	the	Board	of	Directors.
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การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ 
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ประชุมคณะกรรมการ	
บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

	 หมวดที่	1:	สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติต่อผู้หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 	
 และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนี้
	 •	 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องเจริญกรุง	
  หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
	 •	 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลและเอกสารการประชุม ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.muangthai	
  insurance.com เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และก่อนที่จะได้รับข้อมูล	
  ในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
	 •	 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ ขั้นตอน และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูล	
  ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	
  7 วัน ก่อนวันประชุม
	 •	 บริษัทฯ ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนต่างๆ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 	
  ก่อนการประชุม 
	 •	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสแสดงความ	
  คิดเห็นและซักถาม โดยประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 
	 •	 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ในกรณีที่	
  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 	
  หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 •	 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังประธานและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เลขานุการบริษัทฯ 	
  ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็น 	
  ของผู้ถือหุ้น
	 •	 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ 	
  รายละเอียดวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555
	 •	 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระสำคัญ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อ	
  บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและดำเนินการตาม	
  ขั้นตอนต่อไป บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555
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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	2012,	the	Company	held	the	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	No.	4/2012	on	April	26,	2012	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	23,	2012,	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	 of	 the	 Shareholders	 and	 the	 details	 of	 the	 questions	 submission	 methods	 are	
	 	 provided	in	the	Company’s	website	on	December	15,	2012.
	 •	 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	15,	2012	to	proceed	as	procedures.

89 Annual Report 2012 



	 หมวดที่	2:	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้
	 • ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่าง	
  การพิจารณา ซึ่งยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต	่
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
	 • มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระก่อนเริ่มการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง	
  ในแต่ละวาระการประชุม ยกเว้นวาระการเลือกต้ังกรรมการ ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และ	
  เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้ว
	 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมที่ได้แจ้ง	
  ไว้ในหนังสือเชิญประชุม
	 • บริษัทฯ มีมาตรการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ ก่อนท่ี 	
  ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น

	 หมวดที่	3:	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะตระหนักดีว่าความสำเร็จและความม่ันคงของบริษัทฯ ข้ึนอยู่กับ 	
 ความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทฯ มีต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ซึ่งได้แก่
	 ผู้ถือหุ้น	
 บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการดำเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานท่ีดี	
 มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือท่ีจะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซ่ึงเป็นพันธกิจ 	
 ที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
	 พนักงาน
 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึง	
 มีนโยบายที่ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทุกประการตามที่	
 กฎหมายกำหนด ได้แก่ การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ การมีวันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน การจัดต้ังและสมทบกองทุน 	
 สำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มี	
 สภาพที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้	
 อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 	
 ทักษะในงาน ตลอดจนการมีทัศนคติท่ีดี ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณสำหรับการอบรมพัฒนา ท้ังภายในและภายนอกองค์กร	
 เป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ เช่น โครงการให้ความรู้ด้านประกันภัย โครงการให้ความรู้ด้าน	
 ภาษาอังกฤษ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝัง	
 จิตสำนึกและจริยธรรมที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะให้เป็นพนักงานที่ดีมีความรู้ความสามารถในการทำงาน	
 และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
	 ลูกค้า
 บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และให้บริการที่เป็นเลิศ 	
 ตลอดจนดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความต้องการของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
	 คู่แข่ง
 บริษัทฯ ยึดมั่นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานกำกับได้กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการแข่งขันที่เป็นธรรม	
 และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
	 เจ้าหนี้
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
	 คู่ค้า
 บริษัทฯ เลือกใช้บริการจากคู่ค้า โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นสำคัญ บริษัทฯ 	
 ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
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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	2012	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	 create	 the		
	 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	and	strictly	complies		
	 with	the	trade	conditions	and	the	contract	agreed	upon.
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	 สังคม
 บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคมโดยรวม 	
 ทั้งได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รายละเอียดของกิจกรรม	
 สามารถดูได้จากหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ”

 เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและดูแลรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ 	
และการให้บริการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกร้องเรียนภายในบริษัทฯ ทั้งหมด 
โดยทำหน้าที่แจ้งและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วต่อไป ซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์รับ	
ข้อร้องเรียน โทรศัพท์ (662) 290-3333 ต่อ 3298, 3299 และที่ e-Mail Address: complaint@muangthaiinsurance.com

	 หมวดที่	4:	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯ มีนโยบายและถือแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในความโปร่งใส ดังนี้
	 •	 เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำคัญให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลใน	
  การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	
  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ง่ายและทั่วถึง โดยบริษัทฯ 	
  ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำป	ี
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 •	 จัดให้มีการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธาน	
  กรรมการควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
	 •	 มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวน	
  ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
	 •	 สำหรับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ภายใต้สำนักเลขานุการบริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่สามารถให	้
  ข้อมูลและประสานงานกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ท่ี โทรศัพท์ (662) 290 	
  3221, 290 3224 และ ที่ e-Mail: cso@muangthaiinsurance.com

	 หมวดที่	5:	ความรับผิดชอบของกรรมการ
	 •	 โครงสร้างคณะกรรมการ
 o คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน และมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 	
  ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 	
  ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมี	
  ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
 o ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนด	
  นโยบายและการบริหารงานประจำ ประวัติของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในหัวข้อ “การจัดการ”
 o วาระการดำรงตำแหน่ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่	
  ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการ	
  ที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
 o จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือทำหน้าท่ีให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการควรทราบ และปฏิบัติ 	
  หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และรักษา	
  เอกสารข้อมูลที่สำคัญ

 รายชื่อและบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  สามารถดูได้จากหัวข้อ “การจัดการ”
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	 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”.

	 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: cso@muangthaiinsurance.com

	 Section	5:	Responsibility	of	the	Directors
	 •	 Element	of	the	Board
	 o	 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.
	 o	 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”.
	 o	 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.
	 o	 To	have	the	Company	Secretary	to	provide	recommendation	on	various	laws	and	regulations	which	the	Board		
	 	 should	 know,	 to	 supervise	 the	activities	of	 the	Board	 including	 the	coordination	 for	 the	compliance	 to	 the	
	 	 resolution	of	the	Board	and	to	retain	the	important	documents.

	 The	 list	 and	 the	 authorities	 and	 responsibilities	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 can	 be	 seen	 under	 the	 heading		
 “Management Structure”.
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	 •	 คณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ เพ่ือช่วยดูแลและรับผิดชอบเฉพาะเร่ือง โดยได้เปิดเผย 	
  ข้อมูลไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”

	 •	 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะแจ้งให้กรรมการ 	
  ทุกท่านทราบในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 5 ครั้ง 	
  การประชุมทุกคร้ังมีการกำหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจนและมีวาระการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ และได้จัดส่ง 	
  หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	
  7 วัน สำหรับการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ	์
  อักษร และได้จัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมให้ตรวจสอบได้ จำนวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการ	
  ชุดย่อย สามารถดูได้จากหัวข้อ “การจัดการ”

	 •	 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
  ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมิน 	
  ท่ีปรับปรุงใหม่ของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงแบบประเมินฯ 	
  แบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ
  1. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  2. การประชุมคณะกรรมการ
  3. การทำหน้าที่ของกรรมการ
  4. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
  6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  โดยความหมายของการให้คะแนน มีดังนี้
   0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเลย
   1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
   2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
   3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
   4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

  ท้ังน้ีผลการประเมินโดยรวมจากการตอบแบบประเมินฯ ของคณะกรรมการ 15 ท่าน พบว่าคณะกรรมการมีความเห็นอยู่ใน	
  ระดับท่ีเห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินรวมท่ี 3.55 คะแนน 	
  จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน

	 •	 ค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร
 o ค่าตอบแทนกรรมการ
  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการ	
  ท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ 	
  กำหนดค่าตอบแทนจะให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	
  เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นค่าตอบแทนประจำ ประธานกรรมการ ท่านละ 40,000 บาท รองประธาน 	
  กรรมการและกรรมการผู้จัดการท่านละ 30,000 บาท กรรมการท่านละ 20,000 บาท โดยจะจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 	
  ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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	 •	 Committees
	 	 The	Board	of	Directors	has	arranged	5	committees	to	assist	in	the	supervision	and	to	be	responsible	on	certain		
  matters. The information has been disclosed under the heading “Management Structure”.

	 •	 Board’s	Meeting
	 	 The	Board	of	Directors	schedules	to	have	the	meeting	at	least	4	times	a	year	according	to	the	predetermined		
	 	 schedule	which	will	be	informed	to	every	director	during	the	last	meeting	of	the	year.	There	were	5	Board	of		
	 	 Directors’	meeting	in	2012.	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	2012,	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	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		
	 	 3.55	out	of	4	scores.

	 •	 Remuneration	for	the	Directors	and	the	Executive	Officers
	 o	 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.
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  สำหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยน้ัน จะได้รับ 	
  ค่าตอบแทนเพ่ิมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมีการประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท 	
  และกรรมการท่านละ 15,000 บาท

 o ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาให้อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะมีการสำรวจ 	
  อัตราค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงให้ทันกับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ ซึ่ง	
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน	
  และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง รายละเอียดของจำนวนเงินค่าตอบแทนในปี 2555 สามารถดูได้จากหัวข้อ 	
  “การจัดการ”

	 •	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียด	
  ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ	
  งบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ	
  บัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือหน่วยงาน	
  ที่เกี่ยวข้องและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบ	
  ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

	 •	 จริยธรรมทางธุรกิจ
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้เผยแพร่ “ประมวลจริยธรรมทาง 	
  ธุรกิจ” โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Intranet และทาง 	
  Website ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนิน	
  ธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร และ “ผู้มีส่วนได้เสีย” 	
  ที่ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้า และสังคม

	 •	 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมในการ	
  ควบคุมที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร กำหนดหน้าที	่
  ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติของฝายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม การบันทึกรายการบัญชีและ 	
  ข้อมูลสารสนเทศ มีความครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน
   และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอว่ามีการปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยระบบควบคุมภายในเพียงพอ	
  และยังดำเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำให้บริษัทฯ บรรลุ 	
  เป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ 	
  ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ดังนี้
  1. สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
  2. สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบการทุจริต ฉ้อฉล
  3. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย	
  ได้สรุปการดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ	
  กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบ 	
  การควบคุมภายในที่เพียงพอ
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	 o	 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 2012 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	adequate	internal	control	system,	has	the	organization	structure		
	 	 and	the	environment	for	good	control,	has	the	risk	management	in	the	proper	level,	has	the	operating	control		
	 	 of	the	management,	has	set	the	duties	and	responsibilities	and	the	authority	for	the	management	in	each	level		
	 	 clearly	 and	 properly,	 record	 the	 accounting	 transaction	 and	 I.T.	 information	 accurately	 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	 adequate	 internal	 control	 system	 still	 proceeds	
	 	 continuously	and	be	adjusted	or	amended	to	be	in	line	with	the	changing	situation	which	make	the	company		
	 	 meet	the	target	efficiently	and	effectively.	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.	1/2013	on	February	27,	2013,	which	the	Audit	Committee	also	joined	the		
	 	 meeting,	had	concluded	the	operations	for	the	evaluation	of	the	adequacy	on	the	Internal	Control	System,	per		
	 	 the	assessment	form	of	the	Securities	and	Exchange	Commission,	which	the	Board	of	Directors	considered		
	 	 and	unanimously	had	the	opinion	that	the	Company	has	sufficient	internal	control	system.

	 •	 Risk	Management
	 	 The	Company	values	the	Risk	Management	in	business	operations	where	the	Board	of	Directors	has	assigned		
	 	 the	Risk	Management	Committee	to	determine	the	policy	with	the	approval	of	the	Board	of	Directors	and	Risk		
	 	 Management	Department	to	communicate	the	policy,	to	monitor	the	compliance	to	the	defined	guidelines	and		
	 	 to	continuously	report	to	the	Board	of	Directors	for	acknowledgement.	The	Risk	Management	Policy	has	been		
	 	 set	in	writing	and	submitted	to	the	Regulator	regularly	every	year	per	the	Notification	of	the	Office	of	Insurance		
	 	 Commission	(OIC)	concerning	the	criteria,	method	and	condition	 in	determining	minimum	standard	 in	Risk		
	 	 Management	for	the	Non-Life	insurance	companies	A.D.		2551	(B.E.	2008).
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	 •	 การบริหารความเสี่ยง
  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบริหารความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 	
  บริหารความเส่ียงเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กร	
  ทำหน้าท่ีในการนำนโยบายท่ีกำหนดไว้ไปส่ือสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ และรายงานผล 	
  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและ	
  นำส่งหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกปีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	
  ประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ	
  บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551

	 •	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 o บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 o บรษิทัฯ มีนโยบายส่งเสรมิให้ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ ไดร้บัการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้จากสถาบันภายนอก และ 	
  จากการจัดอบรมภายในบริษัทฯ โดยการเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย เพื่อให้มีการปรับปรุงการ	
  ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
 o เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ	
  หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลธุรกิจของ	
  บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ

	 •	 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
 o กำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือมิให้ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายใน 	
  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีการงาน ก่อนท่ีข้อมูลน้ัน 	
  จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
 o กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Inside Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกรรมการ	
  บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล	
  ดังกล่าว) โดยห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ	
  งบการเงินประจำปี และภายใน 3 วัน หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
 o กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่	
  บรรลุนิติภาวะ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี 	
  การเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์
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	 •	 Development	for	the	Directors	and	the	Executive	Officers
	 o	 The	Company	encourages	the	Directors	to	attend	the	training	from	the	Thai	Institute	of	Directors	Association.
	 o	 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.
	 o	 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
	 o	 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.
	 o	 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.
	 o	 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.

99 Annual Report 2012 



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

•	 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ	3	ปีที่ผ่านมา
 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (เอินส์ท แอนด์ ยัง) (โดยนางนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 	
 4172 เป็นผู ้สอบบัญชี) ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ 	
 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินที่ได	้
 ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม	
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงได้มีการเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เก่ียวกับผลกระทบจากอุทกภัยคร้ังร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน	
 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ไว้ในรายงานการตรวจสอบสำหรับปี 2554 และ 2555

 ตารางสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

	 2555	 2554	 2553

รายได้จากการรับประกันภัยรวม 4,969,413 4,416,079 3,831,690
ต้นทุนในการรับประกันภัย 5,526,939 3,541,672 2,879,794
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (557,526) 874,407 951,896
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น 927,774 933,833 842,200
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 432,440 341,930 320,526
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,052,860) 282,504 430,222
ภาษีเงินได้ 190,409 (225,492) (36,723)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (862,451) 57,012 393,499
สินทรัพย์รวม 18,105,001 16,335,304 11,646,339
หนี้สินรวม 15,085,666 12,486,356 7,469,519
ส่วนของเจ้าของ 3,019,335 3,848,948 4,176,820
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (560,465) 357,389 1,050,704
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 598,633 (290,932) (853,274)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 955,750 (236,000) (156,350)

หน่วย: พันบาท

 หมายเหตุ : งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ 	
    กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanatory Notes and Analysis 
on the Financial Position and Performance
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Summary of Financial Status

•	 Summary	of	Auditor’s	Reports	for	the	past	3	years
	 Ernst	 &	 Young	 Office	 Limited	 (by	 Mrs.	 Nonglak	 	 Pumnoi,	 a	 certified	 public	 accountant	 no.	 4172)	 has	
	 audited	 the	Company’s	 financial	 statements	 for	 the	 years	ended	on	31	December	2010,	2011,	and	 	2012,	 in														
	 accordance	 with	 Thai	 Standard	 on	 Auditing.	 The	 auditor	 expressed	 the	 opinion	 that	 the	 financial	 statements												
	 presented	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	position,	performance	and	cash	flows	in	accordance	with		
	 Thai	Financial	Reporting		Standards.		The	Auditor	also	drew	attention	in	2011	and	2012	report		regarding	the	effect		
	 of	the	severe	flooding	incurred	during	the	forth	quarter	of	2011.

	 The	following	table	summarised	financial	position,	performance,	cash	flows	and	key	financial	ratios	for	the	past									
	 3	years.

	 2012	 2011	 2010

Total	underwriting	income	 4,969,413	 4,416,079	 3,831,690
Underwriting	expenses	 5,526,939	 3,541,672	 2,879,794
Profit	(loss)	from	underwriting	 (557,526)	 874,407	 951,896
Operating	expenses	and	other	expenses	 927,774	 933,833	 842,200
Investments	income	and	other	income	 432,440	 341,930	 320,526
Profit	(loss)	before	income	tax	 (1,052,860)	 282,504	 430,222
Income	tax	 190,409	 (225,492)	 (36,723)
Net	profit	(loss)		 (862,451)	 57,012	 393,499
Total	assets	 18,105,001	 16,335,304	 11,646,339
Total	liabilities	 15,085,666	 12,486,356	 7,469,519
Equity	 3,019,335	 3,848,948	 4,176,820
Cash	flow	from	operating	activities	 (560,465)	 357,389	 1,050,704
Cash	flow	from	investing	activities	 598,633	 (290,932)	 (853,274)
Cash	flow	from	financing	activities	 955,750	 (236,000)	 (156,350)

Unit:	Thousand	Baht

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

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanatory Notes and Analysis 
on the Financial Position and Performance
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•	 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	 	 	 2555	 2554	 2553

อัตราส่วนสำคัญตามเกณฑ์	คปภ.
 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตัองดำรงตามกฎหมาย 1) ร้อยละ 341.7 568.0 1,004.4
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 2) ร้อยละ 157.5 95.1 379.9
  อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับ 3) ร้อยละ 93.7 96.2 81.3
   อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 4) ร้อยละ 145.1 134.4 134.3
อัตราส่วนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 อัตราผลตอบแทนจากการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ (10.9) 21.1 26.5
 อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ (16.9) 1.4 11.0
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย) ร้อยละ (25.1) 1.4 9.9
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ร้อยละ (5.0) 0.4 4.1
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 91.7 60.9 53.5
 อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 17.9 20.0 23.4
 อัตราส่วนรวม ร้อยละ 127.9 101.4 95.0
อัตราส่วนหนี้สินจากงบแสดงฐานะการเงิน
 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ เท่า 5.00 3.24 1.79
 อัตราหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์รวม เท่า 0.61 0.63 0.36
อัตราส่วนการเติบโต	
 สินทรัพย์รวม ร้อยละ 10.8 40.3 52.8
 เบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ 30.6 16.7 8.2
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 23.3 15.5 7.5
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ (1,612.8) (85.5) 53.0
ข้อมูลต่อหุ้น
 มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท 51.2 65.2 70.8
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท (14.62) 1.0 6.7
 เงินปันผลต่อหุ้น บาท - 0.75 4.00
 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - 77.6 60.0
 ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี บาท 77.50 64.00 73.50
 ราคาปิดต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น เท่า (5.30) 66.23 11.02

 1) ประเมินความสามารถในการรองรับความเสียหายที่ไม่คาดคิดตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง*
 2) ประเมินสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินไหมทดแทน*
 3) ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันได้*
 4) ประเมินความเพียงพอของสินทรัพย์สำหรับรองรับหนี้สินทั้งหมดจากสัญญาประกันภัย
 * คำนวณตามแนวทางการติดตามและกำกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 	
  การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 ** ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555

**
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•	 Key	Financial	Ratios

	 	 	 2012	 2011	 2010

Key	Ratios	per	the	Office	of	Insurance	Commission’s	Criteria
	 Capital	Adequacy	Ratio	1)	 %	 341.7	 568.0	 1,004.4
	 Liquidity	Ratio	2)	 %	 157.5	 95.1	 379.9
		 Premium	receivable	Ratio	3)	 %	 93.7	 96.2	 81.3
			 Invested	assets	to	insurance	liability	Ratio	4)	 %	 145.1	 134.4	 134.3
Ratios	from	Statement	of	Comprehensive	Income
	 Underwriting	Profit	to	Net	Premium	Written	 %	 (10.9)	 21.1	 26.5
	 Net	Profit	Margin	on	Net	Premium	Written		 %	 (16.9)	 1.4	 11.0
	 Return	on	Equity	(average)	 %	 (25.1)	 1.4	 9.9
	 Return	on	Total	Assets	(average)	 %	 (5.0)	 0.4	 4.1
	 Loss	Ratio	 %	 91.7	 60.9	 53.5
	 Operating	expense	to	Net	Premium	Written	 %	 17.9	 20.0	 23.4
	 Combined	Ratio	 %	 127.9	 101.4	 95.0
Debt	Ratios	from	Statement	of	Financial	Position	
	 Debt	to	Equity	Ratio	 Time(s)	 5.00	 3.24	 1.79
	 Insurance	Liabilities	to	Total	Assets	 Time(s)	 0.61	 0.63	 0.36
Growth	Rate	
	 Total	Assets	 %	 10.8	 40.3	 52.8
	 Total	Premium	Written		 %	 30.6	 16.7	 8.2
	 Net	Premium	Written	 %	 23.3	 15.5	 7.5
	 Net	Profit	(Loss)	 %	 (1,612.8)	 (85.5)	 53.0
Per	Share	Data
	 Book	Value	Per	Share		 Baht	 51.2	 65.2	 70.8
	 Earnings	(Deficit)	Per	Share	 Baht	 (14.62)	 1.0	 6.7
	 Dividend	Per	Share	 Baht	 -	 0.75	 4.00
	 Dividend	Pay-Out	Ratio	 %	 -	 77.6	 60.0
	 Share	price	at	Year-End		 Baht	 77.50	 64.00	 73.50
	 Price	Per	Earnings	(Deficit)	Per	Share	 Time(s)	 (5.30)	 66.23	 11.02

 1) Assessment of the Company’s ability to sustain unprecedented losses under the Risk-Based capital*
 2) Assessment of the Company’s liquidity to losses of claims*
 3) Assessment of the Company’s premium collection ability*
 4) Assessment of the adequacy of Company’s assets for total liabilities from insurance policies
 * Assessments are performed in accordance with the Office of Insurance Commission’s guidelines in  monitoring of the financial 	
	 	 position	and	performance	of	insurance	companies.
 ** Information as at 30 September 2012 

**
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

•	 คำนิยาม
 การวิเคราะห์ต่างๆ ในรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหารน้ีได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงจัดทำข้ึนตาม 	
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย คำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวกับชื่อบัญชีของธุรกิจประกันภัยที่สำคัญมีดังนี้

	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ หมายถึง เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรง และจากการประกันภัยต่อ ซึ่งยังมิได	้
 ชำระจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนหรือนายหน้า หรือบริษัทประกันภัยที่เอาประกันต่อ โดยรายการเบี้ยประกันภัยค้างรับแสดง 	
 รายการด้วยมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิของผู้เอาประกันภัยต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่ 
 • เงินค้างรับจากการประกันภัยต่ออันเกิดจากการประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างและ 	
  ค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับและรายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นเบ้ียประกันภัยค้างรับ
   ทั้งนี้แสดงรายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อด้วยมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • เงินมัดจำที่วางไว้จากการรับประกันภัยต่อ
 • เงินสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งได้จากการคำนวณเงินสำรองเบี้ยประกันภัย และเงินสำรอง	
  ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณเงินสำรองประกันภัย
	
	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ หมายถึง
 • เงินค้างจ่ายให้บริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ย 	
  ประกันภัยต่อ และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัย
 • เงินมัดจำที่บริษัทฯ ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ

	 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย	
 ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงานและค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้รับ

	 เงินสำรองเบี้ยประกันภัย หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันวินาศภัย ทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจาก	
 การรับประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าระหว่างเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และเงินสำรองการเสี่ยงภัย	
 ที่ยังไม่สิ้นสุด โดย 
 • เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันวินาศภัยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทฯสำหรับ 	
  กรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่
 • เงินสำรองความเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุด หมายถึง จำนวนเงินท่ีผู้รับประกันภัยจัดสำรองไว้เพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจ 	
  เกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่

	 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธ ิหมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการรับประกันภัยต่อ
  หักเบ้ียประกันภัยยกเลิกและส่งคืนผู้เอาประกันภัย หักด้วยเบ้ียประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อจากการเอาประกันภัยต่อ 	
 และการเอาประกันภัยต่อช่วงท้ังในประเทศและต่างประเทศ ปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงในเงินสำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่	
 ถือเป็นรายได้
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance

•	 Glossary	Of	Terms
	 The	financial	analysis	part	of	this	Management	Discussion	and	Analysis	is	based	on	the	Company’s	financial	statements		
	 prepared	in	accordance	with	the	Thai	Financial	Reporting	Standards.	Key	definitions	of	accounting	terms	used	in		
	 insurance	business	are	as	follows:

	 Premium	receivables	represent	outstanding	premium	on	direct	and	reinsurance	contracts	to	be	collected	from		
	 insured,	agents,	brokers,	or	reinsures.	Premium	receivables	are	stated	at	net	realisable	value	less	allowance	for		
	 doubtful	accounts.

	 Reinsurance	assets	represent	contractual	right	of	reinsures	on	the	net	amount	under	reinsurance	contracts	that		
	 consist	of:	
	 •	 Amounts	due	from	reinsurers	derived	from	local	and	overseas	reinsurance	arrangements.	The	amount	consists		
	 	 of	accrued	commission	and	brokerage	fees,	claim	recoveries	and	other	receivables	to	be	collected	from	reinsurers		
	 	 excluding	reinsurance	premium	receivables.	The	amounts	due	from	reinsurers	are	presented	net	of	allowance		
	 	 for	doubtful	accounts.
	 •	 Amounts	deposit	on	reinsurance.
	 •	 Insurance	reserve	refundable	from	reinsurers	is	determined	based	on	premium	and	loss	reserves	in	accordance		
	 	 with	the	law	of	reserve	calculation.

	 Amounts	due	to	reinsurers	represent:	
	 •	 Outstanding	balance	payable	on	reinsurance	from	local	and	oversea	reinsurers.	The	amounts	consist	of	rein	
	 	 surance	premiums	and	other	payables	to	be	settled	to	reinsurers.
	 •	 Amounts	withheld	on	reinsurance.

	 Loss	reserve	and	outstanding	claims	represents	estimation	of	incurred	but	not	agreed	or	not	reported	claim	and		
	 agreed	claim	to	be	settled	to	insured.

	 Premium	reserve	represents	commitment	incurred	under	insurance	policy	from	direct	and	reinsurance	contracts.		
	 The	reserve	is	the	highest	amount	of	unearned	premium	reserve	or	unexpired	risk	reserve.
	 •	 Unearned	premium	reserve	represents	premium	portion	that	is	not	recognized	as	the	Company’s	income	for		
	 	 remains	effective	period	of	the	policy.
	 •	 Unexpired	risk	reserve	represents	the	amount	reserve	for	future	claim	loss	that	might	be	incurred	during	policy		
	 	 remaining	period.

	 Net	earned	premium	represents	income	recognized	on	direct	and	reinsurance	contracts	less	cancellation	and		
	 refund	premium	to	insured	after	deduction	of	ceding	premium	to	reinsurers	both	local	and	overseas.	The	amount		
	 is	adjusted	with	changes	in	unearned	premium	reserves.
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	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ หมายถึง ค่าบำเหน็จที่บริษัทฯ ได้รับเนื่องในการเอาประกันภัยต่อ และค่าธรรมเนียมอื่นใด 	
 ที่บริษัทฯ ได้รับในการเข้าทำสัญญาประกันภัย

	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน หมายถึง จำนวนเงินค่าเสียหายจากวินาศภัยที่เกิดขึ้น	
 ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ชำระไปแล้วและยังไม่ได้ชำระ รวมทั้งจำนวนที่คาดว่าจะต้องชำระหลังจากปรับปรุงด้วย 	
 จำนวนรับคืนจากคู่กรณี รายได้จากการจำหน่ายซากทรัพย์ หักด้วยค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีได้รับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ
  และจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินภัยหรือผู้สำรวจภัย	
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในฝ่ายจัดการค่า	
 สินไหมทดแทน เป็นต้น

	 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ที่จ่ายให้ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องใน	
 การชักชวนหรือชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลได้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทฯ และค่าบำเหน็จที่บริษัทฯ จ่ายไปเนื่องในการรับ	
 ประกันภัยต่อ

	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหม	
 ทดแทน

	 เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หมายถึง เงินสมทบเข้าสำนักงาน 	
 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัต	ิ
 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550

	 เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย หมายถึง เงินสมทบเข้ากองทุนประกันวินาศภัยตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 	
 80/4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

	 เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หมายถึง เงินสมทบเข้ากองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาตรา 36 แห่งพระราช	
 บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

•	 เหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระ	
 สำคัญต่อธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย ซึ ่งบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นโดยมีความเสียหาย	
 อันเกิดจากค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยดังนี้

จากการรับประกันภัยตรง 5,560.4 3,684.7 1,875.6
จากการรับประกันภัยต่อ 3,917.7 1,602.7 2,315.0
รวม 9,478.1 5,287.5 4,190.6
ส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of Loss  2,100.2 
ความเสียหายสุทธิจากเหตุการณ์อุทกภัย   2,090.4 
   ผลกระทบต่อปี 2554   556.0 
   ผลกระทบต่อปี 2555                        1,534.4 

ค่าสินไหมทดแทน ก่อนการเอาประกันภัยต่อ ส่วนที่เรียกคืนจาก
การประกันภัยต่อ

สุทธิหลังการ
ประกันภัยต่อ

(หน่วย: ล้านบาท)
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Direct	insurance	 5,560.4	 3,684.7	 1,875.6
Reinsurance	 3,917.7	 1,602.7	 2,315.0
Total	 9,478.1	 5,287.5	 4,190.6
Claims	reserve	refundable	from	reinsurers	under	Excess	of	Loss	contracts		 2,100.2	
Net	Claim	expenses	 	 	 2,090.4	
	 Impact	in	2011	 		 	 556.0	
	 Impact	in	2012	 	 	 																					1,534.4	

Losses	of	claims Gross	Claims Claims	reserve	refundable Net	Amount	after	
Reinsurance	Recoveries

(Unit:	Million	Baht)

	 Commission	 and	 brokerage	 fee	 income	 represents	commission	 from	premium	ceded	and	other	 relevant	 fees			
	 received	on	insurance	contract.

	 Claims	and	losses	adjustment	expenses	represent	the	paid	and	outstanding	amount	of	loss	incurred	during	the		
	 period.	The	amount	includes	expected	loss	to	be	paid	and	loss	adjustment	expenses	such	as	appraisal	&	survey		
	 fee,	 legal	 fee,	staff	costs	of	claim	department	 less	 recovery	 from	third-party,	salvage	 income	and	reinsurance			
	 recoveries.	

	 Commission	 and	 brokerage	 fees	 represent	 commission	 and	 brokerage	 paid	 to	 agent	 or	 broker	 on	 their												
	 recommendation	 the	 insured	 to	acquire	policy	with	 insurance	company.	The	commission	and	brokerage	 fees			
	 also	include	the	amount	paid	to	obtain	reinsurance	contract.	

	 Operating	expenses	represent	expenses	that	are	not	underwriting	and	losses	adjustment	expenses.

	 Contribution	 to	 the	 Office	 of	 Insurance	 Commission	 represents	 the	 contribution	 to	 the	 Office	 of	 Insurance																						
	 Commission	in	respect	of	the	Article	12(4)	and	43	of	the	Office	of	Insurance	Commission	Act	B.E.2550.

	 Contribution	to	the	Non-Life	Insurance	Fund	represents	the	contribution	to	the	Non-Life	Insurance	Fund	in	respect		
	 of	the	Article	58,	80/3,	and	80/4	of	the	Non-Life	Insurance	Act	B.E.2535	and	amendment	of	the	Non-Life	Insurance		
	 Act	(No.2)	B.E.2551.

	 Contribution	to	Victims	Compensation	Fund	represents	the	contribution	to	the	Road	Victims	Compensation	Fund		
	 in	respect	of	the	Article	36	of	the	Road	Victims	Protection	Act	B.E.2535.

•	 Significant	Event	Impact	to	Financial	Position	and	Performance
	 In	the	fourth	quarter	of	2011,	there	was	severe	flooding	incurred	in	Thailand.	The	floods	materially	affected	insurance		
	 business	in	Thailand	and	the	Company	is	also	impacted	from	the	event.	Losses	on	flood	claims	are	as	follows:
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ประกันภัยทรัพย์สิน อัคคีภัยที่อยู่อาศัย 
อาคารพาณิชย์ SME และประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน - ภาพรวม 50,191 330,256 89,986 420,242
ประกันภัยทรัพย์สิน อัคคีภัยที่อยู่อาศัย 
อาคารพาณิชย์ SME และประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน – บริษัทฯ
 - รายย่อย/ครัวเรือน/SME 2,573 959 48 1,007
 - กลุ่มธุรกิจกลาง-ใหญ่ 1,293 3,331 5,140 8,471  
   รวม                   3,866 4,290 5,188 9,478 
สัดส่วนของบริษัทฯเทียบกับภาพรวม (ร้อยละ) 7.7 1.30 5.77 2.26

ค่าสินไหมทดแทน จำนวนราย ส่วนที่จ่าย
ชำระค่า	

สินไหมแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

 จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากข้อมูลสำนักงาน คปภ. สรุปได้ดังนี้

 ในระหว่างปี 2554 และ 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยรายย่อย/ครัวเรือน/SME แล้วคิดเป็นร้อยละ 	
 95.23 ส่วนกลุ่มธุรกิจกลาง-ใหญ่ได้จ่ายสินไหมไปแล้วประมาณร้อยละ 39.32 โดยคิดเป็นยอดรวมในสัดส่วนร้อยละ 45.26	
 เทียบกับภาพรวมของธุรกิจประกันภัยที่มีอัตราการจ่ายสินไหมทดแทนแล้วอยู่ที่ร้อยละ 78.58 ปัจจัยสำคัญในการจ่ายชำระ	
 สินไหมได้เสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานรายงานการสำรวจภัยที่ได้รับ ตลอดจนกระบวนการเจรจาตกลงมูลค่าความ	
 เสียหายกับคู่สัญญาและการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจมีขนาดความเสียหายที่สูงและมีความ 	
 ซับซ้อนมากกว่า จึงเป็นเหตุให้การจ่ายชำระสินไหมต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ในส่วนของการเรียกคืนสินไหมจากการเอาประกันภัย 	
 ต่อก็มีข้ันตอนท่ีมีความละเอียดถ่ีถ้วนกว่าปกติและใช้ระยะเวลานานกว่าสินไหมท่ัวไปจากการรับประกันภัยตามปกติของธุรกิจ 	
 เนื่องจากความเสียหายมียอดสูงและมีจำนวนรายการมาก

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

•	 สินทรัพย์รวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,105 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1,770 ล้านบาท เป็นผล 	
 มาจากเบี้ยประกันภัยค้างรับที่เพิ่มขึ้นจำนวน 813 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยรับที่เติบโตจากปีที	่
 ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 30.6 การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 994 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที	่
 ได้รับมาในระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ในขณะที่สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 332 ล้านบาทจากการจ่าย	
 ชำระค่าสินไหมทดแทนเหตุการณ์อุทกภัยไปในระหว่างปี

•	 หนี้สินรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2,599 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับมา	
 ในระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 จำนวน 1,000 ล้านบาทเพื่อสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงที่ยังมีการจ่ายสินไหม	
 จากเหตุการณ์น้ำท่วม นอกจากนี้บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น 908 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากค่า	
 สินไหมของการรับประกันภัยต่อ สำรองเบ้ียประกันภัยมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 896 ล้านบาทเป็นผลมาจากการเติบโตของเบ้ียประกันภัย	
 รับทั้งจากการรับประกันผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทั่วไป

•	 ส่วนของเจ้าของ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของเจ้าของลดลงจากปี 2554 จำนวน 830 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการดำเนินงานที่มีผล	
 ขาดทุนในการบันทึกค่าสินไหมทดแทนเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
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Property	insurance,	housing,	
corporate	fire,	SMEs	and	industrial	
all	risk	insurance	-	Overall	 50,191	 330,256	 89,986	 420,242
Property	insurance,	housing,	
corporate	fire,	SMEs	and
industrial	all	risk	insurance	-	Company	
	 -	 Retails,	housings,	SMEs	 2,573	 959	 48	 1,007
	 -	 Medium	and	large	entities	 1,293	 3,331	 5,140	 8,471		
	 	 	 Total																		 	3,866	 4,290	 5,188	 9,478	
The	Company’s	portion	(%)		 7.7	 1.30	 5.77	 2.26

Losses	of	Claims Number	of	
Claims

Claims	paid Claims	in	
Process

Total

(Unit:	Million	Baht)

	 Summary	of	losses	incurred	in	insurance	business	as	at	31	December	2012	as	reported	by	the	Office	of	Insurance									
	 Commission	are	as	follows:

	 During	the	year	2011	and	2012,	the	Company	settled	claims	to	insured	in	retail,	housing	and	SMEs	group	for	95.23%		
	 whereas		to	medium	and	large	entities	for	39.32%	approximately.			The	Company’s	overall	settlement	was	45.26%		
	 whereas	total	settlement	of	 insurance	business	was	78.58%.	Key	factors	to	complete	all	claims	settlement	are		
	 depended	on	 supporting	 documentation,	 surveyors’	 reports	 and	 negotiating	 process	 to	 conclude	 claims	 with		
	 counterparties	and	performing	further	examination	of	the	facts	especially	those	business	with	high	and	complex		
	 losses	incurred.		These	resulted	to	longer	term	in	claims	settlement	than	normal.	In	addition,	reinsurance	recoveries		
	 took	more	detailed	steps	with	longer	term	than	normal	claims	refundable	from	reinsurers	as	there	were	large	volume		
	 and	high	loss	amount.	

Analysis of Financial Position

•	 Total	Assets
	 As	at	31	December	2012,	the	Company’s	total	assets	were	Baht	18,105	million	and	increased	from	2011	of	Baht		
	 1,770	 million	 due	 to	 premium	 receivables	 increase	 of	 Baht	 813	 million.	 The	 increase	 in	 premium	 receivables														
	 corresponded	to	30.6%	of	premium	growth	in	comparison	to	last	year.	Cash	and	cash	equivalents	increased	of		
	 Baht	994	million	from	short-term	loan	obtained	during	the	last	quarter	of	2012	whereas	investment	assets	decreased		
	 of	Baht	332	million	due	to	payments	of	flood	claim	transactions	during	the	year.

•	 Total	Liabilities	
	 As	at	31	December	2012,	the	Company’s	total	liabilities	increased	of	Baht	2,599	million	from	2011.	This	was	due			
	 to	 Baht	 1,000	 million	 short-term	 loan	 obtained	 during	 the	 last	 quarter	 of	 2012.	 The	 loan	 was	 reserved	 for												
	 emergency	 situation	during	 the	 period	of	 flood	 claim	 settlement.	Moreover,	 the	 Company’s	due	 to	 reinsurers			
	 increased	 of	 Baht	 908	 million	 mainly	 derived	 from	 reinsurance	 claim	 payable.	 Unearned	 premium	 reserve			
	 increased	of	Baht	896	million	as	a	result	of	growth	in	premium	written	from	Motor	and	Non-Motor	Products.		

•	 Equity	
	 As	at	31	December	2012,	equity	decreased	of	Baht	830	million	 from	2011	due	mainly	 to	 loss	 from	operation													
	 impacted	by	flood	losses	booking.	
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 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด

 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำนวน 7,503 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 1,757 	
 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 5,115 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 23.3 โดยม	ี
 สัดส่วนการรับประกันความเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 88.13 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราการรับประกันความเสี่ยงภัยไว้เอง 	
 ร้อยละ 72.21 ท้ังน้ีก็น่ืองจากการเติบโตจากการรับประกันภัยรถยนต์ซ่ึงมีสัดส่วนการรับประกันความเส่ียงภัยไว้เองเกือบร้อยละ 100

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมสูงถึง 4,134 ล้านบาทในจำนวนน้ีมีค่าสินไหมจาก	
 เหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจำนวน 1,534 ล้านบาท สินไหมปกติมีจำนวน 2,600 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57.61 กำไรจากการ 	
 รับประกันภัยตามปกติที่ไม่รวมเหตุการณ์อุทกภัยมีจำนวน 977 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้จากการลงทุน รายได้อื่น หักด้วยค่า	
 ใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื ่น ปรากฏผลกำไรสุทธิหลังภาษีที ่ไม่รวมเหตุการณ์อุทกภัยจำนวน 319 ล้านบาท 	
 อย่างไรก็ตามหากรวมค่าสินไหมที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีขาดทุนสุทธิจำนวน 862 	
 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2555 นอกเหนือจากมีรายจ่ายค่าสินไหมอุทกภัยแล้ว ต้นทุนในส่วนของ	
 การทำประกันภัยต่อเพ่ือการบริหาร ความเส่ียงภัยในการประกันภัยรวมประเภท Non Proportional Treaty เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 	
 นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่มที่เกิดจากการด้อยค่าของสนิทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตดับัญชีท่ีคำนวณไว้เดมิในอตัราร้อยละ 23	
 แต่มีการปรับลดลงเหลือร้อยละ 20 อีกจำนวน 83 ล้านบาท หากในภาวะปกติซ่ึงไม่รวมรายการเฉพาะดังกล่าวข้างต้นกำไรสุทธิ	
 จะเป็นจำนวนกว่า 600 ล้านบาทในปี 2555

	 การรับประกันภัยแต่ละประเภท
 การรับประกันอัคคีภัย  ปี 2555 เบี้ยประกันภัยรับ 1,140 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 23.51 เป็นผลจาก 	
 การขยายงานผ่านช่องทางธนาคารประเภท Bancassurance เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 816 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการรับ	
 ประกันภัยเพิ่มขึ้น 239 ล้านบาทเนื่องจากมีค่าสินไหมเหตุการณ์อุทกภัยที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านบาท โดยรวมการ 	
 รับประกันอัคคีภัยยังคงมีกำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 143 ล้านบาท

 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับ 124 ล้านบาท เติบโตสม่ำเสมอในสัดส่วนใกล้เคียงกันทุกปีในอัตรา	
 เฉลี่ยร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยมีจำนวน 22 ล้านบาทโดยไม่มีเหตุการณ์ขาดทุนจากกรณีสินไหมรายใหญ	่
 เกิดขึ้น กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 12.50

 การประกันภัยรถยนต์ มีเบ้ียประกันภัยรับ 3,156 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนอย่างมากจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 39.46 จากการขยายงาน 	
 ในช่องทางนายหน้าและกลุ่ม Motor Partner ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 714 ล้านบาทในอัตราที่น้อยกว่าการ	
 เติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจำนวน 147 ล้านบาทเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับที	่
 เพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
	
 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีเบ้ียประกันภัยรับ 1,221 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่าปี 2554 ร้อยละ 5.32 ซ่ึงมาจาก 	
 การขายผ่านช่องทางขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) และช่องทางธนาคาร (Bancassurance) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ	
 เติบโตของเบี้ยประกันภัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีมีผลให้เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้เกิดขึ้นเพียง 701 ล้านบาท 	
 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25.43 การรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์นี้โดยปกติมีผลกำไรจากการรับประกันภัยดีเนื่องจากมีการ	
 กระจายตัวของความเสี่ยงภัยทำให้ค่าสินไหมทดแทนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น

 การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,861 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีในอัตรา	
 สูงกว่า ร้อยละ 20 ในแต่ละปี เบี้ยประกันภัยรับสุทธิมีจำนวน 367 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากการที่มีการบันทึกค่าสินไหม 	
 ทดแทนเหตุการณ์อุทกภัยที่ได้รับแจ้งเพิ่มจากการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้มีขาดทุนจากการ	
 รับประกันภัยจำนวน 1,368 ล้านบาท
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 Analysis of Operating Performance and Cash Flows
	 The	Company’s	operating	performance	in	2012	had	the	premium	written	for	all	products	of	Baht	7,503	million,			
	 increased	by	Baht	1,757	million	or	30.6%	growth.	Total	net	premium	written	was	Baht	5,115	million,	increased	by		
	 23.3%	from	2011,	with	retention	ratio	of	88.13%	higher	than	previous	year	which	had	retention	of	72.21%.	The												
	 increase	was	due	to	growth	of	Motor	premium	which	had	almost	100%	retention	ratio.	

	 In	2012,	the	Company	had	claims	and	loss	adjustment	expenses	as	high	as	Baht	4,134	million.	Including	in	this		
	 amount,	loss	of	flood	claims	was	Baht	1,534	million	and	normal	claim	amount	was	Baht	2,600	million	or	represented		
	 57.61%.	Underwriting	profit	excluding	flood	events	was	Baht	977	million	and	if	included	investment	income	and		
	 other	income	less	operating	and	other	expenses,	net	profit	after	tax	excluding	flood	events	was	Baht	319	million.		
	 Including	 loss	 from	 flood	 claims,	 operating	 performance	 presented	 net	 loss	 of	 Baht	 862	 million.	 Major	 factor															
	 resulted	to	net	loss	in	2012,	apart	from	flood	claims,	was	from	substantial	increase	of	reinsurance	cost	on	Non		
	 Proportional	Treaty	arrangement	to	diversify	insurance	risk.	In	addition,	there	was	additional	expense	incurred	due		
	 to	impairment	of	deferred	tax	assets	from	tax	rate	reduction	from	23%	to	20%	of	Baht	83	million.	In	normal	situation,		
	 net	profit	excluding	special	items	mentioned	above	would	be	higher	than	600	million	in	2012.		

	 Underwriting	by	Class
	 Fire	insurance	in	2012	had	premium	written	of	Baht	1,140	million,	increased	by	23.51%	from	2011	due	to	expansion		
	 through	Bancassurance	channel.		Net	premium	written	was	Baht	816	million	with	the	increase	of	Baht	239	million		
	 in	underwriting	expenses	due	to	flood	claims	reported	with	more	than	Baht	100	million	losses.	Overall,	underwriting		
	 profit	before	operating	expenses	of	fire	insurance	was	Baht	143	million.

	 Marine	and	transportation	insurance	had	net	premium	written	of	Baht	124	million	with	constant	growth	at	similar		
	 proportion	every	year	in	average	at	8%.	Underwriting	expenses	were	Baht	22	million	with	no	major	claims	incurred.		
	 Underwriting	profit	increased	from	2011	by	12.50%.		

	 Motor	insurance	had	premium	written	of	Baht	3,156	million,	substantial	increase	from	2011	by	39.46%	from	expansion		
	 through	broker	and	motor	partner	channel.	Underwriting	expenses	increased	by	Baht	714	million,	however,	less		
	 than	 the	 increase	 in	premium.	Net	profit	 from	underwriting	had	 increased	of	Baht	 147	million	as	 the	 result	 of		
	 higher	premium	obtained	than	expense	occurred.		

	 Personal	accident	insurance	had	premium	written	of	Baht	1,221	million	with	growth	rate	at	5.32%	higher	than	2011.		
	 The	increase	was	due	to	sales	through	telemarketing	and	Bancassurance	channel.	As	the	premium	acquired	close		
	 to	the	year	end,	earned	premium	could	be	recognised	only	Baht	701	million,	decreased	by	25.43%	from	last	year.		
	 Basically,	the	product	generates	a	good	profit	from	underwriting	as	the	risk	was	spread-out	with	low	amount	of		
	 claims	comparison	to	other	products.

	 Miscellaneous	insurance	had	premium	written	of	Baht	1,861	million	with	consistent	growth	greater		than	20%	each		
	 year.		Net	premium	written	was	Baht	367	million.	However,	there	was	underwriting	loss	of	Baht	1,368	million	due		
	 to	 loss	 of	 flood	 claims	 recognition	 with	 more	 than	 Baht	 1,000	 million	 reported	 additionally	 from	 reinsurance														
	 contracts.
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 ข้อมูลตามการรับประกันภัยในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มีดังนี้

เบี้ยประกันภัยรับ 1,140 124 3,156 1,221 1,861 7,502 30.56
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 816 56 3,093 782 367 5,114 23.29
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 712 58 2,726 701 310 4,507 12.82
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย* 569 22 2,311 448 1,678 5,028 62.46
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	 143	 36	 415	 253	 (1,368)	 (521)	 (157.89)
 ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

รายการ อัคคีภัย ทะเล
และขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2555
(ล้านบาท)

2555
(ล้านบาท)

2555
(ล้านบาท)

2555
(ล้านบาท)

2555
(ล้านบาท)

2555
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

เบี้ยประกันภัยรับ 923 117 2,263 1,160 1,283 5,746 16.67
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 806 50 2,254 756 282 4,148 15.51
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 790 47 2,012 940 206 3,995 16.00
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย* 324 15 1,687 498 571 3,095 25.30
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	 466	 32	 325	 442	 (365)	 900	 (7.60)
 ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

รายการ อัคคีภัย ทะเล
และขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2554
(ล้านบาท)

2554
(ล้านบาท)

2554
(ล้านบาท)

2554
(ล้านบาท)

2554
(ล้านบาท)

2554
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

เบี้ยประกันภัยรับ 913 108 1,935 941 1,028 4,925 7.64
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 757 51 1,930 584 269 3,591 7.79
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 749 50 1,908 442 295 3,444 7.51
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย* 317 22 1,658 322 151 2,470 4.31
กำไรจากการรับประกันภัย
 ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 432 28 250 120 144 974 20.39

รายการ อัคคีภัย ทะเล
และขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2553
(ล้านบาท)

2553
(ล้านบาท)

2553
(ล้านบาท)

2553
(ล้านบาท)

2553
(ล้านบาท)

2553
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

 งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ	
 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 *ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม ค่าจ้างและค่าบำเหน็จสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการรับ 	
 ประกันภัยอื่น และเงินสมทบบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

	 ต้นทุนในการรับประกันภัย
 ต้นทุนในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 	
 เงินสมทบต่างๆ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนในการรับประกันภัยจำนวน 5,527 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1,985 	
 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับประกันภัยมีค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากเหตุการณ์อุทกภัยที่บันทึกในระหว่างปีจำนวน 	
 1,534 ล้านบาท นอกจากนี้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้นจำนวน 222 ล้านบาทจากการที่เบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตขึ้น	
 ท้ังน้ีอัตราค่าจ้างและค่าบำเหน็จโดยท่ัวไปอยู่ระหว่างร้อยละ 12 ถึง 23 โดยบริษัทฯ มีค่าเฉล่ียของค่าจ้างและค่าบำเหน็จท่ีอัตรา 	
 ร้อยละ 15.38 ในปี 2555 และอัตราร้อยละ 16.20 ในปี 2554
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	 Underwriting	Information	by	Product	is	as	follows:

Premium	Written	 1,140	 124	 3,156	 1,221	 1,861	 7,502	 30.56
Net	Premium	Written		 816	 56	 3,093	 782	 367	 5,114	 23.29
Earned	Premium	Written	 712	 58	 2,726	 701	 310	 4,507	 12.82
Underwriting	Expenses*	 569	 22	 2,311	 448	 1,678	 5,028	 62.46
Profit	(Loss)	on	Underwriting		 143	 36	 415	 253	 (1,368)	 (521)	 (157.89)
	 before	Operating	Expenses

Item Fire Marine	&	
Transportation

Motor Personal	
Accident

Miscellaneous Total

2012
(Million	Baht)

2012
(Million	Baht)

2012
(Million	Baht)

2012
(Million	Baht)

2012
(Million	Baht)

2012
(Million	Baht)

Change
(%)

Premium	Written	 923	 117	 2,263	 1,160	 1,283	 5,746	 16.67
Net	Premium	Written		 806	 50	 2,254	 756	 282	 4,148	 15.51
Earned	Premium	Written	 790	 47	 2,012	 940	 206	 3,995	 16.00
Underwriting	Expenses*	 324	 15	 1,687	 498	 571	 3,095	 25.30
Profit	(Loss)	on	Underwriting	 466	 32	 325	 442	 (365)	 900	 (7.60)
	 before	Operating	Expenses

Item Fire Marine	&	
Transportation

Motor Personal	
Accident

Miscellaneous Total

2011
(Million	Baht)

2011
(Million	Baht)

2011
(Million	Baht)

2011
(Million	Baht)

2011
(Million	Baht)

2011
(Million	Baht)

Change
(%)

Premium	Written	 913	 108	 1,935	 941	 1,028	 4,925	 7.64
Net	Premium	Written		 757	 51	 1,930	 584	 269	 3,591	 7.79
Earned	Premium	Written	 749	 50	 1,908	 442	 295	 3,444	 7.51
Underwriting	Expenses*	 317	 22	 1,658	 322	 151	 2,470	 4.31
Profit	on	Underwriting	before
	 Operating	Expense	 432	 28	 250	 120	 144	 974	 20.39

 The financial statements have been reclassified to comply with new requirements identified by the Office of Insurance Commission.
 * Underwriting expenses comprise of claims and loss adjustment expenses, commission and brokerage fee (net), other underwriting 	
	 expenses	and	contribution	to	the	Road	Accident	Victims	Protection	Company	Limited.

	 Underwriting	Expenses
	 Underwriting	expenses	comprise	of	claims	and	loss	adjustment	expenses,	commissions	and	brokerage	fees	(net),		
	 and	various	contributions.	In	2012,	the	Company’s	underwriting	expenses	were	at	Baht	5,527	million	and	increased		
	 by	Baht	1,985	million	 from	2011.	 Including	 in	underwriting	expenses	were	Baht	1,534	million	 losses	of	claims											
	 incurred	on	severe	flooding	recognised	during	the	year.	In	addition,	commission	and	brokerage	fees	increased		
	 by	Baht	222	million	as	a	resulted	of	premium	growth.	General	commission	and	brokerage	fees		range	from	12-23%.		
	 As	for	the	Company,	average	commission	and	brokerage	fees	were	15.38%	in	2012	and	16.20%	in	2011.

Item Fire Marine	&	
Transportation

Motor Personal	
Accident

Miscellaneous Total

2010
(Million	Baht)

2010
(Million	Baht)

2010
(Million	Baht)

2010
(Million	Baht)

2010
(Million	Baht)

2010
(Million	Baht)

Change
(%)
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 232.74 56.75 236.94 71.04 189.42 60.89
กำไรจากเงินลงทุน 177.40 43.25 96.58 28.96 121.68 39.11
รวม	 	 	 410.14	 100.00	 333.52	 100.00	 311.10	 100.00
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ  7.46  6.06  6.24

	 การลงทุน
 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 410 ล้านบาทโดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ รายได้จากการ	
 ลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 81 ล้านบาทจากภาวะตลาดหุ้นไทยท่ีปรับตัวดีข้ึน	
 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดร้อยละ 7.46 รายละเอียดของรายได้และสินทรัพย์ลงทุน 	
 จำแนกตามวัตถุประสงค์และประเภทของหลักทรัพย์มีดังนี้

2555 ร้อยละ 2554 ร้อยละ 2553 ร้อยละ

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินลงทุนเผื่อขาย 2,600.46 45.89 2,511.47 41.82 2,493.83 42.24
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 2,996.54 52.87 3,417.03 56.90 3,316.44 56.17
เงินลงทุนทั่วไป 46.05 0.81 46.77 0.78 58.72 0.99
เงินให้กู้ยืมสุทธิ 24.25 0.43 29.70 0.49 34.90 0.59
รวมสินทรัพย์ลงทุน	 5,667.30	 100.00	 6,004.97	 100.00	 5,903.89	 100.00

2555 ร้อยละ 2554 ร้อยละ 2553 ร้อยละ

(หน่วย: ล้านบาท)

พันธบัตร  1,398.59 24.68 1,683.96 28.04 1,777.54 30.11
หุ้นกู้   1,385.84 24.45 1,102.95 18.37 835.80 14.16
หุ้นทุน   697.65 12.31 808.74 13.47 834.60 14.14
หน่วยลงทุน 745.11 13.15 704.85 11.74 996.68 16.88
หลักทรัพย์อื่น 1,369.81 24.17 1,628.00 27.11 1,365.65 23.13
เงินลงทุนทั่วไป 46.05 0.81 46.77 0.78 58.72 0.99
เงินให้กู้ยืมสุทธิ 24.25 0.43 0.49 0.49 34.90 0.59
รวมสินทรัพย์ลงทุน	 5,667.30	 100.00	 6,004.97	 100.00	 5,903.89	 100.00

2555 ร้อยละ 2554 ร้อยละ 2553 ร้อยละ

(หน่วย: ล้านบาท)

	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนใกล้เคียงกับปี 2554 คือจำนวน 928 ล้านบาทลดลงจากปี 2554 จำนวน 	
 6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการ	
 จัดการสินไหมทดแทนจำนวน 377 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย	
 จำนวน 76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกจำนวน 475 ล้านบาท 	
 ในระหว่างปีบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อลดความ	
 ซ้ำซ้อนในการทำงานอันเป็นเหตุให้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง แม้ว่าธุรกิจจะยังมีการขยายในรูปสาขาย่อยและการเติบโตของเบี้ย	
 ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง

	 ภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีแสดงด้วยยอดเครดิตภาษีจำนวน 190.41 ล้านบาท โดยรวมเครดิตภาษีจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษี	
 เงินได้นิติบุคคลจำนวน 278.41 ล้านบาท และการปรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 83.09 ล้านบาทเพ่ือสะท้อน 	
 ผลกระทบของอัตราภาษีที่ปรับลดลงตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 	
 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกา	
 ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำหรับปี 2555 ถึง 2557
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Net	Investment	Income	 232.74	 56.75	 236.94	 71.04	 189.42	 60.89
Profit	from	Investments	 177.40	 43.25	 96.58	 28.96	 121.68	 39.11
Total	 	 	 410.14	 100.00	 333.52	 100.00	 311.10	 100.00
Rate	of	Return	on	Investment	(%)	 	 7.46	 	 6.06	 	 6.24

	 Investment
	 The	Company	had	net	investment	income	of	Baht	410	million	with	majority	from	interest	and	dividend	received.		
	 Increase	in	investment	income	was	from	gains	on	disposals	of	securities	of	Baht	81	million	due	to	Thailand	stock		
	 market	appreciation	comparison	to	2011.	Investment	yield	was	7.46%.	Details	of	income	and	investment	assets		
	 classified	by	objectives	and	types	are	as	follows:

2012 % 2011 % 2010 %

(Unit:	Million	Baht)	

Available-for-sale	investments	 2,600.46	 45.89	 2,511.47	 41.82	 2,493.83	 42.24
Held-to-maturity	investments	 2,996.54	 52.87	 3,417.03	 56.90	 3,316.44	 56.17
Other	Investments	 46.05	 0.81	 46.77	 0.78	 58.72	 0.99
Net	Loans		 24.25	 0.43	 29.70	 0.49	 34.90	 0.59
Total	Investment	Assets	 5,667.30	 100.00	 6,004.97	 100.00	 5,903.89	 100.00

2012 % 2011 % 2010 %

(Unit:	Million	Baht)	

Bond		 	 1,398.59	 24.68	 1,683.96	 28.04	 1,777.54	 30.11
Debenture	 1,385.84	 24.45	 1,102.95	 18.37	 835.80	 14.16
Capital	Stock	 697.65	 12.31	 808.74	 13.47	 834.60	 14.14
Unit	Trust		 745.11	 13.15	 704.85	 11.74	 996.68	 16.88
Other	Securities	 1,369.81	 24.17	 1,628.00	 27.11	 1,365.65	 23.13
Other	Investments	 46.05	 0.81	 46.77	 0.78	 58.72	 0.99
Net	Loans		 24.25	 0.43	 0.49	 0.49	 34.90	 0.59
Total	Investment	Assets	 5,667.30	 100.00	 6,004.97	 100.00	 5,903.89	 100.00

2012 % 2011 % 2010 %

(Unit:	Million	Baht)	

	 Operating	Expenses	and	Other	Expenses
	 The	Company	had	operating	expenses	similar	to	the	year	2011	which	was	Baht	928	million	decreased	by	Baht	6		
	 million	from	2011.	Operating	expenses	consist	of	personal	expenses	which	are	not	expenses	for	underwriting	and		
	 claims	of	Baht	377	million,	premises	and	equipment	expenses	which	are	not	expenses	for	underwriting	and	claims		
	 of	Baht	76	million,	sales	promotion,	advertising,	utilities	and	other	expenses	of	Baht	475	million.	During	the	year,		
	 the	Company	was	able	to	control	expenses	from	IT	system	and	internal	process	improvement	in	order	to	reduce		
	 duplicate	 works	 and	 that	 resulted	 to	 expenses	 reduction	 even	 there	 were	 branch	 expansions	 and	 continual														
	 premium	growth.				

	 Income	Tax
	 Income	tax	is	presented	as	tax	credit	of	Baht	190.41	million.	The	amount	includes	Baht	278.41	million	tax	credit	on		
	 deferred	and	corporate	tax	items	and	Baht	83.09	million	impairment	adjustment	of	deferred	tax	assets	to	reflect		
	 the	impact	of	tax	rate	reduction	in	accordance	to	the	Cabinet’s	resolution	decrease	of	corporate	income	tax	rate		
	 from	30%	to	23%	for	the	year	2012,	and	then	to	20%	for	the	year	2013	onwards.		In	December	2011,	in	order	to		
	 comply	with	the	Cabinet’s	resolution,	decreases	in	tax	rates	for	2012	to	2014	were	enacted	through	a	royal	decree.
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	 กระแสเงินสด
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,244 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม	
 ดังต่อไปนี้

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 560 ล้านบาท ประกอบด้วยกระแสเงินสดรับค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 6,749 	
 ล้านบาท และกระแสเงินสดจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	
 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมจำนวน 7,309 ล้านบาท

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 599 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีเพ่ือนำมาจ่าย	
 ชำระค่าสินไหมทดแทนเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 956 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผล 44 ล้านบาทและเงินรับจากการ 	
 กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ มุ่งหวังในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัย และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงผลักดันให้มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงานในด้านต่างๆ อยู่เสมอ  โดยส่งเสริม 
และริเริ่มให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการต่างๆ รวมถึงการเสริมมุมมองใหม่ๆโดยการสำรวจ
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของบริษัทฯ และความต้องการของลูกค้า จากพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ เพื่อนำมาพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม โดยมีส่วนงานด้านกลยุทธ์การตลาด การวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการพัฒนา กระบวนการทำงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที	่
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	
ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายประกันวินาศภัยที่กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ที่สนับสนุนให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าการบริการที่เป็นเลิศ เป็นหัวใจสำคัญของความ
สำเร็จในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน
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	 Cash	Flows	
	 As	at	31	December	2012,	the	Company	had	cash	and	cash	equivalents	of	Baht	1,244	million	which	made	up	of		
	 following	cash	flows	activities:

	 Cash	flows	from	operating	activities	of	Baht	560	million	consist	of	cash	from	direct	premium	written	of	Baht	6,749		
	 million	and	used	 in	paying	reinsurance,	claims,	commission,	brokerage,	underwriting	expenses	and	operating		
	 expenses	of	Baht	7,309	million.

	 Cash	flows	from	investing	activities	of	Baht	599	million	on	disposal	of	investments	during	the	year	to	pay	for	flood		
	 claims.

	 Cash	flows	from	investing	activities	of	Baht	956	million	consist	of	dividend	payment	of	Baht	44	million	and	cash		
	 received	from	short-term	loan	obtained	from	a	financial	institution	of	Baht	1,000	million.

Research and Development

The	company	aims	to	achieve	sustainable	growth	with	strong	efficiency	and	competitive	edge	in	Non-Life	insurance	
industry.	 It	 has,	 therefore,	 consistently	 made	 efforts	 in	 research	 and	 developments	 in	 various	 operational	 issues.																			
In	addition,	 the	company	by	marketing	strategy,	market	 reseach,	product	development	and	process	development							
sections	with	supervision	of	compliance	and	corporate	governance	department,	has	also	conducted	customer	satisfaction,	
customer	experience	including	key	partners	in	order	to	improve	operation,	develop	new	product	features	in	alignment	
with	regulation.	It	has	enhanced	internal	process	improvement	to	support	the	service	excellence	to	the	customers.	That	
is	one	of	the	major	key	success	factors	in	the	industry	for	current	competitive	world.
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					          หน่วย: บาท 

 2555 2554 2553

 จำนวนเงิน ร้อยละ %  จำนวนเงิน ร้อยละ %  จำนวนเงิน ร้อยละ %

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 

 อัคคีภัย  712,271,294 13.19% 790,451,582 16.61% 748,589,296 18.03%

 ภัยทางทะเล  58,073,484 1.07% 47,149,439 0.99%  50,147,198  1.21%

 ภัยรถยนต์  2,725,962,028  50.46% 2,012,402,126 42.30% 1,907,842,335 45.95%

 ภัยเบ็ดเตล็ด  1,011,560,928 18.73% 1,146,770,539 24.10% 737,225,500 17.75%

  รวม  4,507,867,734 83.45% 3,996,773,686 84.00% 3,443,804,329 82.94%

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 461,545,485 8.55% 419,305,498 8.81% 387,885,993 9.34%

รายได้จากการลงทุน  410,139,861 7.59% 333,516,628 7.01% 311,095,067 7.49%

รายได้อื่น  22,299,840 0.41% 8,413,151 0.18% 9,431,123 0.23%

รายได้รวม  5,401,852,920 100.00% 4,758,008,963 100.00% 4,152,216,512 100.00%

โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี  

3 Years Revenue Structure
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						 Unit	:	Baht

 2012 2011 2010

 Amount %  Amount %  Amount %

Earned	Premium	Written

	 Fire		 712,271,294	 13.19%	 790,451,582	 16.61%	 748,589,296	 18.03%

	 Marine		 58,073,484	 1.07%	 47,149,439	 0.99%	 	50,147,198		 1.21%

	 Motor	 2,725,962,028		 50.46%	 2,012,402,126	 42.30%	 1,907,842,335	 45.95%

	 Miscellaneous		 1,011,560,928	 18.73%	 1,146,770,539	 24.10%	 737,225,500	 17.75%

	 	 Total		 4,507,867,734	 83.45%	 3,996,773,686	 84.00%	 3,443,804,329	 82.94%

Fee	and	Commission	Income	 461,545,485	 8.55%	 419,305,498	 8.81%	 387,885,993	 9.34%

Investment	Income		 410,139,861	 7.59%	 333,516,628	 7.01%	 311,095,067	 7.49%

Other	Income		 22,299,840	 0.41%	 8,413,151	 0.18%	 9,431,123	 0.23%

Total	Income		 5,401,852,920	 100.00%	 4,758,008,963	 100.00%	 4,152,216,512	 100.00%

โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี  

3 Years Revenue Structure
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หน่วย: พันบาท
  2555 2554 2553 

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รวมทุกภัย 7,157,865   5,363,104   4,576,148  
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	รวมทุกภัย	 	7,502,819		 	5,745,562		 	4,924,811		
 อัตราการเติบโต  33.46% 17.20% 8.67% 
 ส่วนแบ่งการตลาด  3.99% 3.87% 3.66% 
 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง  68.18% 72.21% 72.91% 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 91.70% 60.92% 50.79% 
เบี้ยประกันภัยรับตรง - อัคคีภัย   1,092,386   868,512   862,373  
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	อัคคีภัย		 	1,140,338		 	922,814		 	913,025		
	 อัตราการเติบโต  25.78% 0.71% 2.40% 
 ส่วนแบ่งการตลาด  11.19% 10.77% 11.00% 
 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง  71.58% 87.36% 82.92% 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 44.55% 15.34% 17.84% 
เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยทางทะเล   122,485   112,941   104,378  
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	ภัยทางทะเล		 	124,179		 	117,487		 	108,421		
	 อัตราการเติบโต  8.45% 8.20% 11.12% 
 ส่วนแบ่งการตลาด  2.36% 2.46% 2.41% 
 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง  45.22% 42.82% 46.70% 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 41.72% 32.56% 52.51% 
เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยเบ็ดเตล็ด   2,787,112   2,118,480   1,674,838  
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	ภัยเบ็ดเตล็ด			 	3,082,419		 	2,442,090		 	1,968,807		
 อัตราการเติบโต  31.56% 26.49% 21.76% 
 ส่วนแบ่งการตลาด  4.82% 4.32% 2.41% 
 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง  37.30% 42.50% 43.32% 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  202.93% 84.53% 51.66% 
เบี้ยประกันภัยรับตรง - รถยนต์   3,155,882   2,263,171   1,934,559  
เบี้ยประกันภัยรับรวม	-	รถยนต์		 	3,155,882		 	2,263,171		 	1,934,559		
	 อัตราการเติบโต  39.45% 16.99% 1.84% 
 ส่วนแบ่งการตลาด  3.04% 2.73% 2.59% 
 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง  98.01% 99.62% 99.78%
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  63.81% 66.04% 63.33% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (1,052,860)  282,504   430,223  
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  (862,451)  57,012   393,499  
อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ (ร้อยละ)  -11.50 % 0.99% 7.99% 
สินทรัพย์รวม   18,105,001   16,335,304  11,646,339 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)  -5.01% 0.41% 4.08% 
ส่วนของเจ้าของ   3,019,335   3,848,948   4,176,820  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ)  -25.11% 1.42% 9.86% 
	 	 	 	 	

สถิติผลการดำเนินงาน ในรอบ 3 ปี  
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หมายเหตุ : ในปี 2555 ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัยมีจำนวน 1,534 ล้านบาท และปี 2554 จำนวน 556 ล้านบาท  สินทรัพย์รวมของปี 2555 รวมจำนวน

  ที่จะเรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวน 5,072 ล้านบาท และปี 2554 จำนวน 5,556 ล้านบาท
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Unit:	Thousand	Baht
  2012 2011 2010 

Direct	Premium	-	Total		 	7,157,865		 	5,363,104		 	4,576,148		
Gross	Premium	-	Total		 	7,502,819		 	5,745,562		 	4,924,811		
	 Growth	Rate		 33.46%	 17.20%	 8.67%	
	 Market	Share		 3.99%	 3.87%	 3.66%	
	 Retention	Rate		 68.18%	 72.21%	 72.91%	
	 Loss	Ratio	 91.70%	 60.92%	 50.79%	
Direct	Premium	-	Fire		 	1,092,386		 	868,512		 	862,373		
Gross	Premium	-	Fire		 1,140,338		 	922,814		 	913,025		
	 Growth	Rate		 25.78%	 0.71%	 2.40%	
	 Market	Share		 11.19%	 10.77%	 11.00%	
	 Retention	Rate		 71.58%	 87.36%	 82.92%	
	 Loss	Ratio	 44.55%	 15.34%	 17.84%	
Direct	Premium	-	Marine		 	122,485		 	112,941		 	104,378
Gross	Premium	-	Marine		 	124,179		 	117,487		 	108,421		
	 Growth	Rate		 8.45%	 8.20%	 11.12%	
	 Market	Share		 2.36%	 2.46%	 2.41%	
	 Retention	Rate		 45.22%	 42.82%	 46.70%	
	 Loss	Ratio	 41.72%	 32.56%	 52.51%	
Direct	Premium	-	Miscellaneous		 	2,787,112		 	2,118,480		 	1,674,838		
Gross	Premium	-	Miscellaneous		 	3,082,419		 	2,442,090		 	1,968,807		
	 Growth	Rate		 31.56%	 26.49%	 21.76%	
	 Market	Share		 4.82%	 4.32%	 2.41%	
	 Retention	Rate		 37.30%	 42.50%	 43.32%	
	 Loss	Ratio	 202.93%	 84.53%	 51.66%	
Direct	Premium	-	Motor		 	3,155,882		 	2,263,171		 	1,934,559		
Gross	Premium	-	Motor		 	3,155,882		 	2,263,171		 	1,934,559		
	 Growth	Rate		 39.45%	 16.99%	 1.84%	
	 Market	Share		 3.04%	 2.73%	 2.59%	
	 Retention	Rate		 98.01%	 99.62%	 99.78%	
	 Loss	Ratio	 63.81%	 66.04%	 63.33%	

Profit	Before	Income	Tax		 (1,052,860)	 	282,504		 	430,223		
Net	Profit	(Loss)		 (862,451)	 	57,012		 	393,499	
Net	Profit	(Loss)	Margin	on	Premium	Written	(%)		 -11.50%	 0.99%	 7.99%	
Assets		 	18,105,001		 	16,335,304		 11,646,339	
Return	on	Total	Assets	(%)		 -5.01%	 0.41%	 4.08%	
Equity		 	3,019,335		 	3,848,948		 	4,176,820		
Return	on	Equity	(%)		 -25.11%	 1.42%	 9.86%	

Remark : Claims Incurred on Severe Flood Event were Baht 1,534 million in 2012 and Baht 556 million in 2011. Total Assets include Claim Recoveries 	

  on Severe Flood Event  from Reinsurers of Baht 5,072 million in 2012 and Baht 5,556 million in 2011. 
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สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ ภายหลังจากที่ภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้ขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่
ต้องเร่งการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล โดยจะเห็นได้จากปริมาณ
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งในปี 2555 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 85.6 ส่งผลให้หลายฝ่ายได้คาดการณ์ว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จะมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.5-6.0 และอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 3.0 โดยที่
มีปัจจัยทางด้านอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื ่อนเศรษฐกิจที ่สำคัญ 	
รวมท้ังนโยบายของภาครัฐในการเร่งรัดการใช้จ่ายเพ่ือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายภายหลังจาก 
สถานการณ์อุทกภัยรุนแรงเม่ือปลายปี 2554 รวมถึงการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ควบคู่กับ 
การดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย เช่น การเพิ่มรายได้ค่าแรงงานรายวันและค่าตอบแทนผู้จบปริญญาตรี มาตรการภาษี 
รถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร การทยอยปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งการเร่งรัดการ 
ใช้จ่ายตามแผนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้าง 	
อนาคตประเทศท่ีเร่ิมเบิกจ่ายต้ังแต่ช่วงกลางปี 2555 ท่ีผ่านมา ซ่ึงล้วนมีส่วนสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ อันเป็นแรงผลักดัน 
สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี ภาคการส่งออกได้มีการชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ 
โลกที่ยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังรุนแรง ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของ 
เศรษฐกิจจีน ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเส่ียงท่ีสำคัญ ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีมีแนวโน้มเกินดุลลดลงจากปีก่อน	
เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่คาดว่าจะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้น ราคาน้ำมันที่ผันผวน 
ในระดับสูง และภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ 

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 4.0-5.5 อัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ      
3.0-4.0 มีผลมาจากปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ดังต่อไปนี้

	 หน่วยงาน	 ช่วงคาดการณ์	GDP	ปี	2556	(ร้อยละ)
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 4.0–5.0
 สภาพัฒน์ฯ (สศช.) 4.5–5.5

1.	 นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
 ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดสร้างรายได้ของประชาชนเพ่ือกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  ควบคู่ 	
 กับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม 	
 อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	
 โดยเฉพาะมาตรการด้านการฟื้นฟูประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	
 และโลจิสติกส์ ที่คาดว่าจะได้รับเม็ดเงินกระตุ้นในระบบมากกว่าปีที่ผ่านมา

2.	 เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
 จากความขัดแย้งและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม ที่ดูเหมือน	
 จะเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการแก้ไข แต่สถานการณ์ในปี 2555 ที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มคลี่คลายลงได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบ	
 กับสถานการณ์ในปี 2554

ภาวะการณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
และแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต
Competitive Situation in the Non-Life Insurance Industry 
and Trend for the Future Competition
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In	2012,	Thai	economy	grew	significantly	on	the	back	of	growing	household	spending	and	expanding	manufacturing,	
industrial	 and	 tourism	 sectors.	 The	 automotive	 sector,	 in	 particular,	 enjoyed	 huge	 growth.	 Passenger-car	 sales	 in	
Thailand’s	domestic	market	 jumped	by	85.6%.	Automakers	were	working	hard	 to	speed	up	 the	production	 for	 the		
significant	increase	in	domestic	demand,	which	was	spurred	by	the	government’s	scheme	to	offer	tax	rebates	to	first-
car	buyers.	Many	agencies	have	estimated	that	Thailand’s	gross	domestic	product	(GDP)	grew	by	between	5.5-6.0%	
in	2012,	and	the	country’s	inflation	rate	over	the	period	was	around	3.0%.		Domestic	consumption	and	investments	by	
the	private	sector	were	among	key	economic	drivers.	Another	main	contributor	was	the	government,	which	urgently		
boosted	 its	spending	for	 the	delivery	of	 remedial	actions	 to	 flood	victims	and	rehabilitation	of	 flood-ravaged	public		
infrastructure.	Moreover,	the	government	had	implemented	measures	to	stimulate	people’s	spending.	Among	these	
measures	were	the	move	to	raise	the	daily	minimum	wage	and	salary	of	bachelor’s-degree	holders,	to	offer	tax	rebates	
to	first-car	buyers	and	first-time	homebuyers,	to	arrange	pledging	schemes	for	agricultural	produce,	and	to	reduce	
corporate-income-tax	rate.		Also,	the	government	had	been	spending	money	under	a	royal	decree	that	authorized	the	
Finance	Ministry	to	seek	loans	for	the	investments	in	the	country’s	comprehensive	water	management	systems.	The	
expenditures	related	to	the	royal	decree	started	in	mid-2012.	All	the	aforementioned	factors	encouraged	the	domestic	
spending	and	sustained	the	country’s	economic	growth.	However,	Thailand’s	export	sector	slowed	down	in	the	face	of	
the	world’s	fragile	economic	conditions.	The	public-debt	problems	in	European	countries	remained	serious	at	the	time	
China’s	economic	growth	rate	showed	signs	of	decelerating.	Thailand	also	had	its	own	economic	risks.	The	surplus	in	
its	current	account	 is	predicted	 to	have	 reduced	 from	 the	year	prior	 in	 the	wake	of	 soaring	domestic	demand	 for		
imported	products.	Moreover,	oil	price	remain	volatile.	Drought	and	flooding	may	also	hit	some	areas	of	the	country	
anytime.

Economic	forecasts	suggest	that	Thai	economy	will	grow	by	4.0-5.5%	in	2013	with	the	inflation	rate	ranging	between	
three	to	four	per	cent.		Key	factors	behind	the	expected	economic	growth	are	as	follows:

	 Agency	 	2013	GDP	Forecast	(%)
 Bank of Thailand 4.0–5.0
 National Economic and Social Development Board 4.5–5.5

1.	 Government	Policy	to	Stimulate	Economy
	 The	government	has	placed	an	emphasis	on	 the	creation	of	people’s	 income	 to	achieve	 the	 fair	and	efficient		
	 distribution	of	economic	benefits,	the	enhancement	of	competitiveness,	investments	in	public	infrastructure,	and		
	 tangible	preparations	for	Thailand’s	entry	to	the	ASEAN	Community.	The	spending/investments	by	the	government		
	 will	 continue	 to	be	 the	key	driver	behind	 the	country’s	expected	economic	growth.	Measures	 related	 to	 flood		
	 rehabilitation,	water	management,	and	development	of	transportation/logistics	infrastructure	are	expected	to	have		
	 even	bigger	spending	in	2013.

2.	 Political	Stability	in	Thailand
	 Political	conflict	and	turmoil	used	to	directly	hurt	the	country’s	economy.	The	problems	seemed	so	big	and	so	
	 difficult	 to	 solve.	However,	 the	political	 situation	had	 improved	 to	an	extent	 in	 2012	when	compared	with	 the		
	 previous	year.	
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3.	 การส่งออก
 ถึงแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีจะยังคงมีความเส่ียง แต่ยังคงมีแนวโน้มว่าจะเร่ิมฟ้ืนตัวข้ึนได้ในช่วงปลายปี 2556 คาดว่า 	
 จะช่วยสนับสนุนให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการฟ้ืนตัวกลับเข้าสู่ปกติ ระดับการขยายตัวในระดับร้อยละ 7.3 (โดยมีช่วง 	
 คาดการณ์ที่ร้อยละ 6.3–8.3) รวมทั้งหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป ยังมีความต้องการซื้อสินค้า	
 ประเภทอาหารออแกนิกส์ ฮาลาล และสินค้าเพื่อสุขภาพ จึงทำให้มีโอกาสในการเข้าไปทำตลาดในประเทศเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้น 	
 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเส่ียงในด้านการแข็งค่าของเงินบาทท่ีเกิดจากปริมาณเงินท่ีไหลเข้าในประเทศจำนวนมาก รวมถึง 	
 สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

4.	 ปัจจัยต่างๆ	ทางเศรษฐกิจ			
 4.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0–4.0) ตามอุปสงค์น้ำมันใน	
  ตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเอเชีย
 4.2 อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำท่ีร้อยละ 0.6 ของกำลังแรงงานรวม (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.5-0.7 	
  ของกำลังแรงงานรวม)
 4.3 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สำหรับในปี 2556 คาดการณ์ว่าระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังมีความผันผวนและ	
  ทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 105 ดอลลาร์/บาร์เรล ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันดิบในปีนี้ที่	
  105-115 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่	
  90 ล้านบาร์เรล/วัน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลาง	
  และปัจจัยเศรษฐกิจในยุโรป รวมถึงเสถียรภาพการคลังในสหรัฐฯ ต่างก็มีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วย

	 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี	2556	
 1. ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังต่อเนื่อง ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น
 2. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงมีข้อจำกัดในการขยายตัวจากต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
 3. การแข็งค่าของมูลค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นจากปริมาณเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศจำนวนมาก
 4. การชะลอตัวลงของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยรวม เนื่องจากการลดลงของผลกระทบจากการใช้สิทธิ์จาก	
  มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
 5. การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สนับสนุนให้ประชาชนมีการใช้จ่าย แต่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น

 ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีความชัดเจนมากขึ้น	
 รวมถึงปัญหาการเมืองภายในประเทศอยู่ในระดับผ่อนคลาย เช่ือว่าปัจจัยเส่ียงต่างๆ ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำคัญ หากการบริหาร 	
 จัดการมีนโยบายไปในทิศทางเดียวกันจะช่วยเสริมความมั่นใจว่าจะทำให้ตัวเลขจีดีพีเติบโตได้ถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน

 ตารางที่ 1: เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัย ปี 2553–2555 (ม.ค.-พ.ย.)

อัคคีภัย 7,839 8,061 8,813 0.7 2.8 9.3
ภัยทางทะเลและขนส่ง 4,324 4,585 4,807 19.0 6.0 4.8
รถยนต์ 74,593 82,991 93,884 14.0 11.3 13.1
เบ็ดเตล็ด 38,179 44,197 55,084 15.0 15.8 24.6
เบี้ยประกันภัยรวม 124,935 139,834 162,588 13.5 11.9 16.3

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	(ล้านบาท)
ประเภทประกันภัย

อัตราขยายตัวของเบี้ยประกันภัย	(ร้อยละ)

2553 2554 ม.ค.-พ.ย.	2555 2553 2554 ม.ค.-พ.ย.	2555
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3.	 Export	
	 Although	the	world	has	still	faced	many	economic	threats,	there	are	some	signs	that	the	global	economic	woes	will		
	 start	to	fade	in	late	2013.	Therefore,	it	is	predicted	that	Thai	export	sector	will	enjoy	the	recovery	with	the	average		
	 growth	rate	of	about	7.3%	(predicted	range	is	between	6.3-8.3%).	Major	trade	partners	of	Thailand	such	as	the		
	 United	States	and	Europe,	after	all,	have	had	demand	 for	organic	and	halal	 food	as	well	as	health	products.		
	 Thailand	thus	has	opportunities	to	tap	deeper	 into	these	markets.	However,	the	country	will	need	to	watch	the		
	 strengthening	of	baht,	which	is	a	result	of	the	massive	inflows	of	foreign	currency,	and	increasing	crude-oil	price.

4.	 Economic	Factors			
	 4.1	 It	is	forecast	that	Thailand’s	inflation	rate	will	be	around	3.5%	in	2013	(forecast	range	is	between	3.0-4.0%).		
	 	 It	corresponds	to	the	world’s	expected	higher	demand	for	oil	in	the	face	of	Asia’s	growing	economy.
	 4.2	 Unemployment	rate	in	Thailand	will	likely	remain	low,	or	at	around	0.6%	(forecast	range	is	between	0.5-0.7%		
	 	 of	the	total	labor	force).
	 4.3	 The	World’s	Crude	Oil	Price	is	expected	to	remain	high	and	volatile	in	2013.	Forecast	suggests	that	Dubai’s		
	 	 crude	oil	price	will	be	at	around	105	US	dollar	per	barrel,	which	is	quite	similar	to	the	crude-oil	price	in	2012,		
	 	 because	the	world’s	oil	production	capacity	was	still	high	enough	to	meet	 the	current	demand	of	around	
	 	 90	million	barrels	of	oil	per	day.	Price	range	of	crude	oil	in	2012	was	between	105	and	115	US	dollar	per		
	 	 barrel.	However,	there	are	risks	that	may	hurt	the	stability	of	the	world’s	crude	oil	price.	The	price	is	subject		
	 	 to	political	stability	in	the	Middle	East,	economic	conditions	in	Europe,	and	fiscal	stability	in	the	US.

	 Risk	Factors	to	Thai	Economy	in	2013	
	 1.	 Uncertainties	surrounding	the	economic	recovery	of	the	US,	Europe	and	Japan
	 2.	 Business	expansions	in	labor-intensive	industries	will	have	much	constraints	in	the	face	of	the	rising	wages.
	 3.	 Strengthening	of	baht,	which	is	a	result	of	the	massive	inflows	of	foreign	currency
	 4.	 Slowdown	of	domestic	consumption,	which	is	expected	as	the	scheme	of	tax	rebates	for	first-car	buyers	has		
	 	 already	ended.	
	 5.	 While	 economic-stimulus	 measures	 by	 the	 government	 encourage	 spending,	 it	 threatens	 to	 increase		
	 	 household	debts.
	
	 Thailand	looks	set	to	enjoy	continued	economic	growth	in	2013.		If	the	global	economy	expresses	stronger	signs		
	 of	 recovery	 and	 Thai	 political	 situation	 is	 not	 tense,	 risk	 factors	 will	 not	 pose	 serious	 threats.	 With	 consistent		
	 policies,	there	will	be	a	stronger	confidence	that	Thailand	will	be	able	to	achieve	its	GDP-growth	target.

	 Table	1:	Comparison	on	Direct	Written	Premium	and	the	Growth	Rate	of	Premium	for	Years,	2010,	2011	and	2012		
		 (Jan-Nov)

Fire	 7,839	 8,061	 8,813	 0.7	 2.8	 9.3
Marine	&		 4,324	 4,585	 4,807	 19.0	 6.0	 4.8
	 Transportation
Motor	 74,593	 82,991	 93,884	 14.0	 11.3	 13.1
Miscellaneous	 38,179	 44,197	 55,084	 15.0	 15.8	 24.6
Total	Premium	 124,935	 139,834	 162,588	 13.5	 11.9	 16.3

	Direct	Written	Premium	(Million	Baht)
Class	of	Business

Growth	Rate	of	Premium	(%)

2010 2011 Jan–Nov	2012 2010 2011 Jan–Nov	2012
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 ภายหลังจากผลกระทบน้ำท่วมในประเทศไทย ปี 2554 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อเนื่องทางด้านต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งด้านอัตราเบี้ย 	
 ประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้น การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่สอดรับทางด้านประกันภัย อาทิ กำหนดชั้น/เขตของพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม	
 และไม่มีน้ำท่วม การเอาประกันภัยต่อในต่างประเทศ (รีอินชัวร์รัน) ที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดในการเอาประกันภัยมากยิ่งขึ้น การ 	
 กำหนดทุนประกันภัยที่ลดลงเป็นอย่างมากสำหรับภัยน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ นี้ ต่างพากันหาแนวทาง 	
 และวิธีแก้ไขเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 สำหรับการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ได้ปรับ 	
 กลยุทธ์ และดำเนินนโยบายอย่างรัดกุมและเร่ิมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต่างๆ มากย่ิงข้ึนอย่างต่อเน่ืองกว่าเดิม อาทิ 	
 ด้านสินไหมประกันภัย ด้านบริการลูกค้าที่ตอบรับอย่างรวดเร็ว ด้านช่องทางขายที่สะดวกง่ายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง	
 รวมถึงให้ความสำคัญทางด้านเงินกองทุนสมทบสำรองที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันต่างๆ และคล่องตัวในการบริหาร	
 จัดการได้ดี ซึ่งระยะเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยภายหลังจากน้ำท่วมครั้งนั้น บริษัทต่างๆ เริ่มปรับตัวด้านการแข่งขัน 	
 อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องและหักล้างกับผลกระทบน้ำท่วมดังกล่าว โดยจะสังเกตได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่	
 สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะน้ำท่วม เช่น ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส/2 พลัส ขยายน้ำท่วม ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยขยาย	
 น้ำท่วม เป็นต้น 

 สำหรับ ปี 2556 จะเป็นปีสำหรับการเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งจะเริ่มมีการแข่งขันทางด้านประกันภัยต่างๆ อย่าง 	
 รวดเร็ว มีการบริการที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างหลากหลาย มีการสื่อสารโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อาทิ 	
 สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นต้น มีการบริการที่เริ่มขยายมากขึ้นสำหรับสาขาประกันภัย	
 ในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น มีการขยายช่องทางการขาย	
 ทางด้าน ต่างๆ อาทิ ออนไลน์ เทเลมาร์เก็ตต้ิง ดีลเลอร์ ตัวแทน โบรกเกอร์ มากข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือตอบรับกับการรับรู้ทางด้านประกัน	
 วินาศภัย และการให้ความสำคัญในการเอาประกันภัยมากยิ่งขึ้นของกลุ่มลูกค้าต่างๆ ซึ่งถือเป็นผลเชิงบวกมาจากเหตุการณ์ 	
 น้ำท่วมและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ผ่านมา 

 ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องรีบให้ความสำคัญทางด้านบริการ และเน้นออกผลิตภัณฑ์ที่รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของ	
 กลุ่มลูกค้าต่างๆ อีกทั้งยังจะต้องพัฒนากระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สอดรับกับภาวะการณ์	
 แข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือการขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว และสะดวก 	
 ต่อการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ลูกค้าถึงความม่ันคง และความมีเสถียรภาพในการบริหารดำเนินงาน	
 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มให้ความสำคัญแก่ลูกค้าโดยพัฒนาทางด้าน CRM เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ และรักษาฐานลูกค้าให้ 	
 คงอยู่กับบริษัทฯ มากที่สุด
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	 The	 2011	 flood	 crisis	 has	 generated	 widedspread	 ramifications	 in	 Thailand’s	 insurance	 industry.	 The	 rate	 of		
	 premium	 becomes	 higher.	 Conditions	 in	 the	 insurance	 policies	 are	 adjusted	 to	 best	 respond	 to	 changing		
	 conditions.	For	example,	zoning	is	applied	to	determine	the	level	of	flood	risk	in	each	area.	Overseas	reinsurance		
	 agreements	have	now	imposed	stricter	rules	too.	The	coverage	for	flood-related	insurance	policies	has	also	reduced		
	 significantly.	Non-life	insurance	firms	have	been	exploring	guidelines	and	solutions	to	ensure	that	they	can	operate		
	 their	business	in	a	sustainable	manner.

	 On	the	competition	in	the	industry,	Non-Life	insurance	firms	have	fast	adjusted	their	strategies	in	the	wake	of	the		
	 flood	crisis.	Their	policies	have	become	stricter.	They	have	placed	a	stronger	emphasis	on	efficient	management		
	 in	 term	 of	 loss	 management,	 faster	 services,	 and	 convenient	 distribution	 channels	 to	 directly	 reach	 out	 to		
	 customers.	Moreover,	Non-Life	 insurance	 firms	have	 increased	 their	contributions	 to	 reserves	 fund	 to	provide		
	 greater	guarantee	for	their	operation	and	to	facilitate	their	services.	Right	after	the	Non-Life	 insurance	industry		
	 started	to	recover	from	the	flood	crisis,	all	players	in	the	fields	have	quickly	stepped	up	the	competition	in	a	bid	to		
	 fast	boost	their	business	growth	to	compensate	for	the	losses	caused	by	the	severe	inundation.	For	example,	new		
	 products	are	launched	to	address	flood	risks.	The	Motor	Insurance	Type	3	Plus/Type	2	Plus	have	now	offered	the		
	 additional	coverage	 for	 floods.	 Insurance	policies	 for	housing	units	have	also	extended	 to	cover	 flood-related	
	 damages.		

	 Year	2013	will	be	marked	by	the	recovery	of	Non-Life	insurance	industry.	Entrepreneurs	in	the	field	are	already		
	 competing	 to	 introduce	 products/services	 that	 respond	 to	 the	 various	 needs	 of	 customers.	 They	 have		
	 communicated	 with	 customers	 more	 via	 advertising.	 They	 have	 used	 a	 variety	 of	 media	 including	 TV,	 radio,		
	 Internet	 and	 social-networks.	 They	 have	 also	 reached	 out	 to	 customers	 more	 by	 setting	 up	 their	 outlets	 in	
	 department	stores,	which	have	also	given	greater	convenience	to	the	customers.	More	selling	channels	have	been		
	 used	as	well.	They	have	had	more	online	marketing,	telemarketing,	dealers,	agents	and	brokers	for	their	products		
	 and	services.	Their	moves	are	in	response	to	the	fact	that	the	public	awareness	of	Non-Life	insurance	has	increased		
	 and	consumers	become	more	interested	in	taking	out	insurance	policies.	The	flood	crisis	and	the	occurrence	of		
	 various	 natural	 disasters	 have	 made	 people	 aware	 of	 the	 existing	 risks,	 and	 such	 awareness	 is	 good	 to	 the	
	 insurance	industry.	

	 The	Company,	therefore,	will	have	to	place	much	importance	on	quality	services	and	the	creation	of	products	that		
	 address	 the	 various	 needs	 of	 various	 groups	 of	 customers.	 Work-process	 improvement	 at	 the	 Company	 will		
	 continue	for	the	purposes	of	delivering	fast	services	as	the	Company	needs	to	stay	competitive	amid	the	current		
	 competition.	The	Company	intends	to	form	strategic	partnerships	with	certain	businesses,	which	can	provide	the		
	 Company	with	opportunities	to	reach	out	to	customers.

	 The	Company	has	planned	to	design	products	especially	for	strategic	partners	in	its	bid	to	drive	up	its	growth,	to		
	 allow	smooth	and	convenient	operations,	and	also	 to	build	customers’	 confidence	 in	 the	Company’s	 stability.			
	 Moreover,	 the	 Company	 will	 give	 even	 greater	 priority	 to	 customers	 by	 introducing	 more	 Customer	 Relation	
	 Management	(CRM)	activities.		Not	only	that	the	CRM	will	deliver	benefits	to	customers,	but	it	will	also	bolster	their		
	 loyalty	to	the	Company.
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ในรอบปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและ 
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจำปี 2554 จำนวน 
1 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทานแผนการ 
สอบบัญชีและความเป็นอิสระในการสอบบัญชี ประชุมพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ภายหลังสอบทาน 
สำหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2555 จำนวน 3 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตาม 
ระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง        
การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัต ิ
 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
 การดำเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทาง 
 ธุรกิจและการถ่วงดุลของผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในระดับองค์กร 
 และระดับหน่วยงาน เพื่อการควบคุมประสิทธิผลของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  
 การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได ้
 และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน

3. สอบทานงบการเงินประจำปี 2554 และงบการเงินรายไตรมาสประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตาม 
 มาตรฐานบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและ 
 งบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมพิจารณางบการเงิน ได้สอบทาน 
 และสอบถามผู้สอบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุง  
 บัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระสำคัญ

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมินผลการ  
 ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำลัง นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการ  
 ตรวจสอบประจำปี 2556 ซ่ึงได้จัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเส่ียงของบริษัทฯ

5. สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน เพื่อเสนอ  
 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 ทะเบียนเลขท่ี 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ นางนงลักษณ์   
 พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734  
 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น  
 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

Report of the Audit Committee
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In the year 2012, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited had four joint meetings with the  
Management and various units of the Company.  One meeting was to consider the details and to review the Financial 
Statements for the year 2011 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 and to 
review the detail of the audited the interim Financial Statements after review for the period of three, six and nine months 
period of 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 and the efficiency of the operations, the use of resources efficiently and  
 economically, the supervision of properties, the prevention or reduction of error, loss, leakage, waste or dishonest act,  
 reliability and completeness of the financial and the operating information.

3. Review the Financial Statements for the year 2011 and the Quarterly Financial Statements for the year 2012 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 reviewing 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 2013, 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  to seek the approval from the  
 Annual General Meeting of the Shareholders. In the year 2013 had appointed Miss Somjai Khunapasut, Certified Public  
 Accountant Registration No. 4499 and/or Miss Rachada Yongsawadvanich, Certified Public Accountant Registration No.  
 4951 and/or Mrs. Nonglak Pumnoi, Certified Public Accountant Registration No. 4172 and/or Miss 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) ตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

 2) สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท

 3) สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital : RBC) ประจำไตรมาสส้ินสุด ณ วันท่ี 30  
  มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจำนวนเงิน  
  150,000 บาท

 4) สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อเสนอต่อ 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท

 5) สอบทานรายงานควบคุมภายในและการลงทุนเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
  ประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ) 

Report of the Audit Committee (continued)
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 a. Examination of the financial statements for the years ending 31 December 2013 for the amount of Baht 800,000.-

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

 c. Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as  
  at 30 June 2013 for the amount of Baht 150,000.-

 d. Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as  
  at 31 December 2013 for the amount of Baht 350,000.-

 e. 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 

2013 for further consideration and approval.

The Audit Committee continuously values the good corporate governance, internal control and risk management in 

order for the Company to have the good corporate governance, have the suitable and adequate internal control for 
business operations, have the risk management in the acceptable level, have the accurate and reliable accounting 
system and financial statements including the compliance to the legislations, rules and regulations which are related 
to the Company’s business operations.

On behalf of the Audit Committee

(Mr. Chusak  Direkwattanachai)
Chairman of the Audit  Committee
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำปี ซ่ึงงบการเงิน 
ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง 
สม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นงบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง สมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ ่งระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี ่ยงที ่เหมาะสมและม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการดูแลรักษ
าทรัพย์สิน และ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รายงานความเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงฐานะการเงิน  
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญ

(นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ)
ประธานกรรมการ

(นางนวลพรรณ  ล่ำซำ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Report on the Responsibilities of the Board of Directors on the Financial Report 

Muang Thai Insurance Public Company Limited
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The Board of Directors is the responsible person for the Financial Statements of the Company and the Financial 
Information as shown in the Annual Report.  Such Financial Statements have been prepared per the general 
accepted certified standard in Thailand, by choosing the appropriate accounting policy and consistently comply with 
and using precautious consideration, which have passed the examination and provided unconditional opinion from the  
Independent Certified Public Accountant. Therefore, the Financial Statements reflect the true and reasonable 
financial conditions and the performance of the Company.

The Board of Directors has prepared and maintained the appropriate and efficient internal control system and risk 
management system.  To be reasonable confident that the recording of the accounting information is accurate, complete 
and adequate for taking care of the assets and prevent the dishonest act or any significant misconduct, including the 
compliance to the related laws and regulations, which the Audit Committee has reported the result of operations to the 
Board of Directors and has reported their opinions related to this matter in the Report of the Audit Committee which has 
already been shown in the Annual Report.

The Board of Directors has the opinion that the overall internal control system of the Company is in the satisfactory level 
and can create the confidence that the Financial Statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited as at 
December 31, 2012 have shown the financial conditions, performance and cash flow correctly in the main points.

(Mr. Photipong  Lamsam)
Chairman

(Mrs. Nualphan  Lamsam)
President
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยคร้ังร้ายแรง บริษัทฯได้ประมาณการอย่างดีท่ีสุดสำหรับ
สำรองค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการสำรวจภัยท่ีได้รับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวน 
การเจรจาตกลงมูลค่าความเสียหายกับคู่สัญญาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อ
สำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง 
จากประมาณการดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

นงลักษณ์  พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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Independent Auditor’s Report
To the shareholders of Muang Thai Insurance Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited, which  
comprise the statement of financial position as at 31 December 2012, and the related statements of comprehensive income, 
changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other  
explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in 
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material 
misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements.  The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order 
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of 
Muang Thai Insurance Public Company Limited as at 31 December 2012, and its financial performance and cash flows 
for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Emphasis of matter
I draw attention to Note 1.2 to the financial statements regarding the effects of the severe flooding. The Company  
currently set aside loss reserves based on best estimates, with reference to supporting documentation and surveyors’ 
reports. However, the Company is in the process of negotiating the claims with its counterparties and performing further 
examination of the facts.  There are uncertainties in these processes, which could affect the amount of loss reserves 
and loss reserves refundable from reinsurers. Actual results could significantly differ from the estimates. My opinion is 
not qualified in respect of this matter.

Nonglak  Pumnoi

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 26 February 2013
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งบแสดงฐานะการเงิน 

Statements of Financial Position

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554
(จัดประเภทใหม)

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6, 28.2 1,244,064,166    250,145,484       419,688,459       
รายไดจากการลงทุนคางรับ 40,472,062         37,541,112         30,953,130         
เบ้ียประกันภัยคางรับ 7, 28.2 1,639,265,366    825,899,844       590,480,039       
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 8 7,545,583,783    7,458,252,326    2,033,610,505    
สินทรัพยลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 9, 28.1
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 2,600,459,074    2,511,471,099    2,493,832,274    
      เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 2,996,542,762    3,417,034,568    3,316,439,725    
      เงินลงทุนท่ัวไป 46,047,633         46,774,663         58,721,937         
   เงินใหกูยืม 10 24,249,588         29,702,989         34,903,532         
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ 11 280,426,443       293,614,136       266,068,030       
สินทรัพยไมมีตัวตน 12 760,277,664       774,211,179       783,215,920       
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 13 626,258,056       423,876,079       413,720,403       
เบ้ียประกันภัยตอจายลวงหนา 65,089,985         49,167,981         703,653,133       
สินทรัพยอ่ืน 14 236,264,801       217,612,922       501,052,304       
รวมสินทรัพย 18,105,001,383  16,335,304,382  11,646,339,391  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
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As at 31 December 2012 

Note 31 December 2012 31 December 2011 1 January 2011

(Reclassified)

Assets

Cash and cash equivalent 6, 28.2 1,244,064,166    250,145,484       419,688,459       

Accrued investment income 40,472,062         37,541,112         30,953,130         

Premium receivables 7, 28.2 1,639,265,366    825,899,844       590,480,039       

Reinsurance assets 8 7,545,583,783    7,458,252,326    2,033,610,505    

Investment assets

   Investments in securities

      Available-for-sale investments 9, 28.1 2,600,459,074    2,511,471,099    2,493,832,274    

      Held-to-maturity investments 2,996,542,762    3,417,034,568    3,316,439,725    

      Other investments 46,047,633         46,774,663         58,721,937         

   Loans 10 24,249,588         29,702,989         34,903,532         

Property, buildings and equipment 11 280,426,443       293,614,136       266,068,030       

Intangible assets 12 760,277,664       774,211,179       783,215,920       

Deferred tax assets 13 626,258,056       423,876,079       413,720,403       

Prepaid premium ceded 65,089,985         49,167,981         703,653,133       

Other assets 14 236,264,801       217,612,922       501,052,304       

Total assets 18,105,001,383  16,335,304,382  11,646,339,391  

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

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

(Unit: Baht)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554

(จัดประเภทใหม)
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ภาษีเงินไดคางจาย 15,046,327         126,744,963       -                          
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 15 1,749,504,880    841,714,795       935,572,341       
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
   สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 16 7,464,695,483    7,670,748,750    1,719,225,786    
   สํารองเบ้ียประกันภัย 17.1 3,538,534,194    2,642,682,821    2,495,332,100    
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 18 88,069,027         109,699,051       132,744,161       
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 13 41,732,713         23,696,403         102,344,849       
เงินกูยืม 19 1,000,000,000    -                          -                          
เบ้ียประกันภัยรับลวงหนา 713,187,698       566,754,665       1,182,627,141    
หนี้สินอ่ืน 20 474,896,060       504,315,038       901,673,209       
รวมหนี้สิน 15,085,666,382  12,486,356,486  7,469,519,587    
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 59,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 590,000,000       590,000,000       590,000,000       
   ทุนท่ีออกและชําระแลว  
      หุนสามัญ 59,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 590,000,000       590,000,000       590,000,000       
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 681,567,855       681,567,855       681,567,855       
สวนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 823,371,749       823,371,749       823,371,749       
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว
      สํารองตามกฎหมาย 21 59,000,000         59,000,000         59,000,000         
      สํารองท่ัวไป 22 -                          650,000,000       650,000,000       
   ยังไมจัดสรร 699,800,490       956,501,501       1,135,489,504    
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 165,594,907       88,506,791         237,390,696       
รวมสวนของเจาของ 3,019,335,001    3,848,947,896    4,176,819,804    
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 18,105,001,383  16,335,304,382  11,646,339,391  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

Statements of Financial Position (continued)
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Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2012 

Note 31 December 2012 31 December 2011 1 January 2011

(Reclassified)

Liabilities and equity

Liabilities

Income tax payable 15,046,327         126,744,963       -                          

Due to reinsurers 15 1,749,504,880    841,714,795       935,572,341       

Insurance contract liabilities

   Loss reserves and outstanding claims 16 7,464,695,483    7,670,748,750    1,719,225,786    

   Premium reserve 17.1 3,538,534,194    2,642,682,821    2,495,332,100    

Employee benefit obligations 18 88,069,027         109,699,051       132,744,161       

Deferred tax liabilities 13 41,732,713         23,696,403         102,344,849       

Loan 19 1,000,000,000    -                          -                          

Premiums received in advance 713,187,698       566,754,665       1,182,627,141    

Other liabilities 20 474,896,060       504,315,038       901,673,209       

Total liabilities 15,085,666,382  12,486,356,486  7,469,519,587    

Equity

Share capital

   Registered

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000       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       590,000,000       

Premium on share capital 681,567,855       681,567,855       681,567,855       

Surplus on business combination 823,371,749       823,371,749       823,371,749       

Retained earnings

   Appropriated

      Legal  reserve 21 59,000,000         59,000,000         59,000,000         

      General reserve 22 -                          650,000,000       650,000,000       

   Unappropriated 699,800,490       956,501,501       1,135,489,504    

Other components of equity 165,594,907       88,506,791         237,390,696       

Total equity 3,019,335,001    3,848,947,896    4,176,819,804    

Total liabilities and equity 18,105,001,383  16,335,304,382  11,646,339,391  

-                          -                          

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

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

Statements of Financial Position (continued)
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statements of Comprehensive Income

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554
(จัดประเภทใหม)

รายได 23
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 4,507,867,734     3,996,773,686     
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 461,545,485        419,305,498        
รวมรายได 4,969,413,219     4,416,079,184     
คาใชจาย 23
การรับประกันภัย
   คาสินไหมทดแทน
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 4,133,647,315     2,373,512,499     
   คาจางและคาบําเหน็จ 1,153,959,279     931,197,495        
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 178,761,549        192,854,813        
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 22,891,312          16,902,071          
คาใชจายในการดําเนินงาน 24 917,530,055        932,123,469        
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 6,406,789,510     4,446,590,347     
ขาดทุนจากการรับประกันภัย (1,437,376,291)    (30,511,163)         
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 232,735,517        236,938,024        
กําไรจากเงินลงทุน 177,404,344        96,578,604          
รายไดอ่ืน 22,299,840          8,413,151            
คาใชจายอ่ืน (6,267,376)           (1,709,471)           
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (1,011,203,966)    309,709,145        
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (17,916,068)         (13,726,207)         
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 31 (17,894,663)         (12,099,558)         
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (1,868,679)           (1,379,761)           
ตนทุนทางการเงิน (3,976,712)           -                           
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (1,052,860,088)    282,503,619        
บวก (หัก): ภาษีเงินได 13 190,409,077        (225,491,622)       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (862,451,011)       57,011,997          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
(หนวย: บาท)
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statements of Comprehensive Income

Statements of comprehensive income

Note 2012 2011

(Reclassified)

Income 23

Net earned premium 4,507,867,734    3,996,773,686    

Fee and commission income 461,545,485       419,305,498       

Total income 4,969,413,219    4,416,079,184    

Expenses 23

Underwriting 

   Claim expenses

      Claims and losses adjustment expenses 4,133,647,315    2,373,512,499    

   Commission and brokerage expenses 1,153,959,279    931,197,495       

   Other underwriting expenses 178,761,549       192,854,813       

Contribution to Road Accident Victims Protection Co., Ltd. 22,891,312         16,902,071         

Operating expenses 24 917,530,055       932,123,469       

Total underwriting expenses 6,406,789,510    4,446,590,347    

Losses from underwriting (1,437,376,291)   (30,511,163)        

Net investment income 232,735,517       236,938,024       

Profit from investments 177,404,344       96,578,604         

Other income 22,299,840         8,413,151           

Other expenses (6,267,376)          (1,709,471)          

Profit (loss) from operations (1,011,203,966)   309,709,145       

Contribution to the Office of Insurance Commission (17,916,068)        (13,726,207)        

Contribution to the General Insurance Fund 31 (17,894,663)        (12,099,558)        

Contribution to the Victims Compensation Fund (1,868,679)          (1,379,761)          

Financial cost (3,976,712)          -                          

Profit (loss) before income tax (1,052,860,088)   282,503,619       

Add (less): Income tax 13 190,409,077       (225,491,622)      

Profit (loss) for the year (862,451,011)      57,011,997         

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

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2012 

(Unit: Baht)
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statements of Comprehensive Income (continued)

หมายเหตุ 2555 2554
(จัดประเภทใหม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 95,159,426          (227,295,358)       
   ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (18,071,310)         78,411,453          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษี 77,088,116          (148,883,905)       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (785,362,895)       (91,871,908)         

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 27
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (14.62)                  0.97                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statements of Comprehensive Income (continued)

Note 2012 2011

(Reclassified)

Other comprehensive income
   Gains (losses) on changes in values 

      of available-for-sale investments 95,159,426         (227,295,358)      

   Income tax relating to components 

      of other comprehensive income (18,071,310)        78,411,453         

Other comprehensive income for the year - net of tax 77,088,116         (148,883,905)      

Total comprehensive income for the year (785,362,895)      (91,871,908)        

Earnings (loss) per share 27

Basic earnings (loss) per share 

   Profit (loss) for the year (14.62)                 0.97                    

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

Statements of comprehensive income (continued)

Muang Thai Insurance Public Company Limited

(Unit: Baht)

For the year ended 31 December 2012 
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งบกระแสเงินสด

Statements of Cash Flows

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2555 2554
(จัดประเภทใหม)

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 6,794,370,753     5,124,092,830     
เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (1,318,141,191)    (691,885,593)       
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (3,973,964,804)    (2,143,933,659)    
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (66,531,907)         (50,144,055)         
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (934,286,076)       (766,501,922)       
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (239,332,271)       (209,756,883)       
คาใชจายในการดําเนินงาน (944,556,909)       (1,056,853,503)    
ดอกเบี้ยรับ 164,137,112        138,379,316        
เงินปนผลรับ 64,727,094          83,531,645          
รายไดจากการลงทุนอ่ืน 4,807,739            663,853               
รายไดอ่ืน 22,261,907          8,413,151            
คาใชจายอ่ืน (6,267,376)           (1,709,471)           
ตนทุนทางการเงิน (3,976,712)           -                           
ภาษีเงินได (123,711,908)       (76,907,024)         
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (560,464,549)       357,388,685        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
   เงินฝากสถาบันการเงิน 108,009,783        -                           
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 9,188,851,819     8,819,802,902     
   เงินใหกูยืม 7,072,984            4,808,369            
   เงินลงทุนอ่ืน 117,775               392,174               
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 40,000                 -                           
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 9,304,092,361     8,825,003,445     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
(หนวย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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Statements of Cash Flows

Note 2012 2011

(Reclassified)

Direct premium written 6,794,370,753    5,124,092,830    

Cash paid from reinsurance (1,318,141,191)   (691,885,593)      

Losses incurred on direct insurance (3,973,964,804)   (2,143,933,659)   

Loss adjustment expenses on direct insurance (66,531,907)        (50,144,055)        

Commissions and brokerage expenses on direct insurance (934,286,076)      (766,501,922)      

Other underwriting expenses (239,332,271)      (209,756,883)      

Operating expenses (944,556,909)      (1,056,853,503)   

Interest income 164,137,112       138,379,316       

Dividend income 64,727,094         83,531,645         

Other investment income 4,807,739           663,853              

Other income 22,261,907         8,413,151           

Other expenses (6,267,376)          (1,709,471)          

Financial costs (3,976,712)          -                          

Income tax (123,711,908)      (76,907,024)        

Net cash from (used in) operating activities (560,464,549)      357,388,685       

Cash flows from investing activities

Cash flows from

   Deposits at financial institutions 108,009,783       -                          

   Investments in securities 9,188,851,819    8,819,802,902    

   Loans 7,072,984           4,808,369           

   Other investments 117,775              392,174              

   Property, buildings and equipment 40,000                -                          

Cash flows from investing activities 9,304,092,361    8,825,003,445    

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

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2012 

(Unit: Baht)

Cash flows from operating activities
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Statements of Cash Flows (continued)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

หมายเหตุ 2555 2554
(จัดประเภทใหม)

กระแสเงินสดใชไปใน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย (8,675,075,114)    (8,952,121,519)    
   เงินฝากสถาบันการเงิน (1,737,358)           (96,909,303)         
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (26,193,724)         (60,788,852)         
   สินทรัพยไมมีตัวตน (2,452,934)           (6,115,431)           
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (8,705,459,130)    (9,115,935,105)    
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 598,633,231        (290,931,660)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืม 19 1,000,000,000     -                           
เงินปนผลจาย 32 (44,250,000)         (236,000,000)       
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 955,750,000        (236,000,000)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 993,918,682        (169,542,975)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 250,145,484        419,688,459        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 6 1,244,064,166     250,145,484        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได 77,088,116          (148,883,905)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555
(หนวย: บาท)
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Statements of Cash Flows (continued)

Note 2012 2011

(Reclassified)

Cash flows used in

   Investments in securities (8,675,075,114)   (8,952,121,519)   

   Deposits at financial institutions (1,737,358)          (96,909,303)        

   Property, buildings and equipment (26,193,724)        (60,788,852)        

   Intangible assets (2,452,934)          (6,115,431)          

Cash flows used in investing activities (8,705,459,130)   (9,115,935,105)   

Net cash from (used in) investing activities 598,633,231       (290,931,660)      

Cash flows from financing activities

Loan 19 1,000,000,000    -                          

Dividend paid 32 (44,250,000)        (236,000,000)      

Net cash from (used in) finance activities 955,750,000       (236,000,000)      

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 993,918,682       (169,542,975)      

Cash and cash equivalents at beginning of year 250,145,484       419,688,459       

Cash and cash equivalents at end of year 6 1,244,064,166    250,145,484       

Supplemental cash flows information

Non-cash item

   Gains (losses) on changes in value of 

      available-for-sale investments - net of tax 77,088,116         (148,883,905)      

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

For the year ended 31 December 2012 

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

1. ขอมูลท่ัวไป  
1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชน ซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการรับประกันวินาศภัยที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ 
อยูที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยคร้ังรายแรง 
 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ไดเกิดอุทกภัยคร้ังรายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณดังกลาวได

สงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดบันทึกผลกระทบดังกลาวใน                       
งบการเงิน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 

คาสินไหม
ทดแทน              
กอนการ

ประกันภัยตอ 
คาสินไหมทดแทนสวนที่เรียกคืน

จากการประกันภัยตอ 

คาสินไหม
ทดแทน              

สุทธิหลังการ
ประกันภัยตอ 

  ตกลงแลว สํารองสินไหม  
สํารองคาสินไหมทดแทนและ             

คาสินไหมทดแทนคางจาย 5,188.1 - 2,784.1 2,404.0 
สินไหมทดแทนจาย 4,290.0 1,543.0 960.4 1,786.6 
รวม 9,478.1 1,543.0 3,744.5 4,190.6 
สํารองสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอตามสัญญา Excess of Loss (1,327.2) 
สวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอตามสัญญา Excess of Loss ที่ไดรับแลว (773.0) 
คาสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   2,090.4 
หัก: คาสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2554   (556.0) 
คาสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2555  1,534.4 
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Muang Thai Insurance Public Company Limited 
Notes to Financial Statements 
For the year ended 31 December 2012  

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.  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.  The floods 

materially affected the financial statements of the Company, with the financial impact of 

the floods reflected in the financial statements until 31 December 2012 are as follows: 

  (Unit: Million Baht) 

 Gross claims 

Claims reserve refundable                

from reinsurers Net claims 

  Agreed Reserve  

Loss reserves and 

outstanding claims 5,188.1 - 2,784.1 2,404.0 

Claim paid 4,290.0 1,543.0 960.4 1,786.6 

Total 9,478.1 1,543.0 3,744.5 4,190.6 

Claim reserve refundable from reinsurance under Excess of Loss contracts (1,327.2) 

Claims refundable under Excess of Loss contracts received (773.0) 

Net claims expense - statement of comprehensive income  2,090.4 

Less: Net claims expense - statement of comprehensive income - 2011 (556.0) 

Net claims expense - statement of comprehensive income - 2012 1,534.4 
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บริษัทฯ ไดประมาณการอยางดีที่สุดสําหรับสํารองคาสินไหมทดแทนโดยอางอิงจากเอกสาร
หลักฐานและรายงานการสํารวจภัยที่ไดรับ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อยูระหวางกระบวนการเจรจาตก
ลงมูลคาความเสียหายกับคูสัญญาและตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งความไมแนนอนดังกลาว อาจ
มีผลกระทบตอสํารองคาสินไหมทดแทน และสํารองคาสินไหมทดแทนสวนที่เรียกคืนจากการเอา
ประกันภัยตอ ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากประมาณการดังกลาวอยางมีสาระสําคัญ  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

ยกเวน บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช 
และจัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของซึ่ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การ
แสดงรายการในงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยน้ีเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 
งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

3. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางน้ี  
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 
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The Company currently set aside loss reserves based on best estimates, with reference 

to supporting documentation and surveyors’ reports. However, the Company is in the 

process of negotiating the claims with its counterparties and performing further 

examination of the facts.  There are uncertainties in these processes, which could affect 

the amount of loss reserves and loss reserves 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 financial statements in Thai language are the official statutory financial statements 

of the Company.  The financial statements in English language have been translated 

from the Thai language financial statements. 

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 

otherwise disclosed in the accounting policies. 

3. 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 annual periods 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 

 Financial Reporting Standard: 

TFRS 8 Operating Segments 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด             
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เกี่ยวของกับการเปดเผยตามมาตรฐาน โดยจะไมมี
ผลกระทบตอกําไรขาดทุนหรือสวนของเจาของของบริษัทฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และ 21 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ไมเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ดังตอไปน้ี 
  วันที่มีผลบังคับใช 
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  
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 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. 

The IFRS 8 is a disclosure only standard and therefore will have no effect on profit or loss or 

the equity of the Company.  TAS 20, 21 and Accounting Standard Interpretations are not 

relevant to the Company’s operations. 

 In addition, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 

30/2555 - 34/2555, published in the Royal Gazette on 17 January 2013, mandating the 

use of accounting treatment guidance and accounting standard interpretations as 

follows. 

   Effective date 

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets 1 January 2013 

Accounting Standard Interpretation:  

SIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014 

Financial Reporting Standard Interpretations:  

TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains                  

a Lease 

1 January 2014 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014 

 The management of the Company has assessed the effect of these standards and 

believes that Accounting Treatment Guidance, Accounting standard Interpretation and 

Financial Reporting Standard Interpretations are not relevant to the business of the 

Company.  
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4.1  การรับรูรายได 
 (ก) เบี้ยประกันภัย 

 เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู เอาประกันภัย และเบี้ย
ประกันภัยตอรับ หักดวยมูลคาของกรมธรรมที่ยกเลิกและการสงคืนเบี้ยประกันภัย และ
ปรับปรุงดวยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู เอาประกันภัยถือเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับใชใน
กรมธรรมประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรมมีอายุการคุมครองเกินหน่ึงปจะบันทึกรายไดเปน
รายการรับลวงหนา โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป 

 เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ ไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
เอาประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 

 (ข) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 
 รายไดคาจางและคาบําเหน็จจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนรายไดในงวดที่ไดใหบริการ 

 (ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน 
  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  เงินปนผล

รับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปนผล 
 (ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
 (จ) ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม 
  ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ 

4.2 การรับรูคาใชจาย 
(ก) เบีย้ประกันภัยตอจาย 

เบี้ยประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเมื่อไดโอนความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว 

(ข) คาจางและคาบําเหน็จ 

คาจางและคาบําเหน็จรับรูเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 
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4. Significant accounting policies 

4.1 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 one 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 investment 

 Gain (loss) on investment is recognised as income or expense on the transaction 

date. 

(e) Interest income on loan 

 Interest on loan is recognised as income on an accrual basis, based on the 

amount of principal outstanding. 
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ในกรณีที่เปนคาจางและคานายหนาจายสําหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุมครองเกินหนึ่ง
ปจะบันทึกเปนรายการจายลวงหนา โดยทยอยรับรูเปนคาใชจายตามอายุการใหความคุมครอง
เปนรายป 

(ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหม
ทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจาก
การรับประกันภัยตอ ซึ่งแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของและ
รายการปรับปรุงคาสินไหมของงวดปจจุบันและงวดกอนที่เกิดขึ้น หักดวยมูลคาซากและการรับ
คืนอ่ืน (ถามี) และหักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอที่เกี่ยวของ 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
จะรับรูเมื่อไดรับแจงจากผูเอาประกันตามจํานวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณ
การของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของ
กรมธรรมที่เกี่ยวของ 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะ
รับรูเมื่อไดรับแจงจากบริษัทประกันตอตามจํานวนที่ไดรับแจง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 เบี้ยประกันภัยคางรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอแสดงดวยมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของเบี้ย
ประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

4.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ 
(ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอประกอบไปดวยจํานวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ เงินมัด

จําที่วางไวจากการรับประกันภัยตอ และสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ 
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4.2 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 

 Commissions and brokerages are recognized as expenses when incurred. 

 Commission and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer 

than one year are recorded as prepaid transactions 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 incurred amounts 

of claims, related expenses, and loss adjustments of current and prior period, less 

residual value and other recoveries (if any), and claims refundable from reinsurers. 

 Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon 

receipt of claims advice from 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 sum-insured under relevant policy. 

 Claims and losses adjustment expenses of reinsurance are recognised as 

expenses when reinsurer places the loss advice or statement of accounts with the 

Company. 

4.3 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks, and all highly liquid 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to 

withdrawal restrictions. 

4.4 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 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. 

4.5 Reinsurance assets and amounts due to reinsurers 
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เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบําเหน็จคางรับ คาสินไหม
ทดแทนคางรับ และรายการคางรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยตอยกเวนเบี้ยประกันภัยคางรับ 
หักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และ
ตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณขึ้น โดยอางอิงสัญญาประกันภัย
ตอที่เกี่ยวของของสํารองเบี้ยประกันภัย และสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทน            
คางจายตามกฎหมายวาดวยการคํานวณสํารองประกันภัย 

(ข) เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ และเงินมัดจําที่
บริษัทฯ ถือไวจากการเอาประกันภัยตอ 

เงินคางจายจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวย เบี้ยประกันภัยตอจาย และรายการคางจาย   
อ่ืนๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ แสดงรายการสินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการ
ประกันภัยตอหรือเจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ) เมื่อเขาเงื่อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปน้ี 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน 
และ 

(2) กิจการต้ังใจที่จะรับหรือจายชําระจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือ
ต้ังใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพยในเวลาเดียวกับที่จายชําระหน้ีสิน 

4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
เมื่อไดจําหนายหลักทรัพยน้ันออกไป 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบกําหนดชําระในหน่ึงป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกินหรือรับรูสวนตํ่ากวามูลคาตราสาร
หน้ีตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายหรือรับรูน้ีจะแสดงเปนรายการปรับกับ   
ดอกเบี้ยรับ ตราสารหน้ีจัดเปนประเภทที่จะถือจนครบกําหนดเมื่อบริษัทฯ มีความต้ังใจแนวแน
และมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
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(a) Reinsurance assets consist of 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 other various items receivable from reinsurers, excluding 

reinsurance premium receivable, less allowance for doubtful accounts.  The 

Company records allowance for doubtful accounts for estimated losses that may 

be incurred due to inability to make collection, taking into account collection 

experience and status of reinsurer receivables as at the end of reporting period. 

Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on related 

reinsurance contract of loss reserve and outstanding claims in accordance with 

the law regarding insurance reserve calculation.  

(b) Amounts due to reinsurers represent outstanding balance payable on 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 amount of reinsurance on the same entity (reinsurance 

assets or amounts due to reinsurers) when 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.  

4.6 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 in comprehensive income, 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 or discount on debt 

securities is amortised or accreted by the effective rate method with the   

amortised or 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). 

5 

4.2 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 

 Commissions and brokerages are recognized as expenses when incurred. 

 Commission and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer 

than one year are recorded as prepaid transactions 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 incurred amounts 

of claims, related expenses, and loss adjustments of current and prior period, less 

residual value and other recoveries (if any), and claims refundable from reinsurers. 

 Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon 

receipt of claims advice from 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 sum-insured under relevant policy. 

 Claims and losses adjustment expenses of reinsurance are recognised as 

expenses when reinsurer places the loss advice or statement of accounts with the 

Company. 

4.3 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks, and all highly liquid 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to 

withdrawal restrictions. 

4.4 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 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. 

4.5 Reinsurance assets and amounts due to reinsurers 
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มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน 
บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเปนอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯ จะ
ปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนน้ัน ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการ
กําไรหรือขาดทุน หรือแสดงเปนองคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่
มีการโอนเปลี่ยน 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.7 เงินใหกูยืมและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
เงินใหกูยืมแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกูยืม
สําหรับผลขาดทุนที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไมได โดยการวิเคราะหและประเมินความสามารถ
ในการชําระหน้ีของลูกหน้ีแตละรายและมูลคาหลักประกันประกอบ 

4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณดังน้ี 

 อายุการใชงาน 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 – 50 ป 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 3 – 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสรางไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 
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  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price at 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.  

 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 reclassification date.  The 

difference between carrying amount of investments and its fair value on the date of 

reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, 

depending on the type of investment that is reclassified.  

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceed and the 

carrying amount of the investment is recognised in profit or loss.  

4.7 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. 

4.8 Property, buildings and equipment and depreciation 

  Land is stated at cost. Building and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for impairment losses 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: 

 Useful life 

Buildings and building improvements 20 - 50 years 

Furniture, fixtures and office equipment 3 - 5 years 

Vehicles 5 years 

  Depreciation is included in determining income. 

  Land and assets under construction are not depreciated. 

  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. 

6 

(a) Reinsurance assets consist of 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 other various items receivable from reinsurers, excluding 

reinsurance premium receivable, less allowance for doubtful accounts.  The 

Company records allowance for doubtful accounts for estimated losses that may 

be incurred due to inability to make collection, taking into account collection 

experience and status of reinsurer receivables as at the end of reporting period. 

Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on related 

reinsurance contract of loss reserve and outstanding claims in accordance with 

the law regarding insurance reserve calculation.  

(b) Amounts due to reinsurers represent outstanding balance payable on 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 amount of reinsurance on the same entity (reinsurance 

assets or amounts due to reinsurers) when 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.  

4.6 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 in comprehensive income, 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 or discount on debt 

securities is amortised or accreted by the effective rate method with the   

amortised or 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). 
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บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการ
สินทรัพยน้ันออกจากบัญชี 

4.9 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
บริษัทฯ บันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยน้ัน ณ วันที่ซื้อธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอ่ืนบริษัทฯ จะบันทึก
ตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน้ันตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 
บริษัทฯ ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี        
ขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาและวิธีการตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไร
หรือขาดทุน 
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 
 อายุใหประโยชน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 – 10 ป 
ความสัมพันธเครือขายธุรกิจ 15 ป 
ความสัมพันธกับลูกคา 15 ป 

4.10 คาความนิยม 
 บริษัทฯ บันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูง

กวามูลคายุติธรรมสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวม
ธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรูสวนที่สูงกวาน้ีเปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯ แสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 
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4.9 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.  Subsequent to initial recognition, the intangible asset is 

carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses (if 

any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life.  An impairment review is performed whenever there is an indication of 

impairment.  The amortisation period and method of such intangible assets are 

reviewed at least at each financial year end.  Amortisation charge is recognized to profit 

or loss. 

 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

 Useful life 

Computer software 5 - 10 years 

Network relationship 15 years 

Customer relationship 15 years 

4.10 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 accumulated impairment losses.  Goodwill is tested for 

impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be 

impaired. 

7 

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price at 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.  

 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 reclassification date.  The 

difference between carrying amount of investments and its fair value on the date of 

reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, 

depending on the type of investment that is reclassified.  

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceed and the 

carrying amount of the investment is recognised in profit or loss.  

4.7 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. 

4.8 Property, buildings and equipment and depreciation 

  Land is stated at cost. Building and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for impairment losses 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: 

 Useful life 

Buildings and building improvements 20 - 50 years 

Furniture, fixtures and office equipment 3 - 5 years 

Vehicles 5 years 

  Depreciation is included in determining income. 

  Land and assets under construction are not depreciated. 

  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. 
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 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯ จะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวา
มูลคาตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.12 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
  คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนที่จะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อ

ไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการ
ประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของ
กรมธรรมที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯไดบันทึกสํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ 
ทราบ (incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดย
คํานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยใน
อนาคตสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการ
ความสูญเสียที่บริษัทฯ ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน สุทธิดวยคาสินไหมทดแทนที่ไดรับ
รูไปแลวในบัญชี 
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 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. 

4.11 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. 

4.12 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. 

  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. 
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4.13 สํารองเบี้ยประกันภัย 
  สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยง

ภัยที่ยังไมสิ้นสุด 
ก) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดคํานวณจากเบี้ยประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัย
ตอดวยวิธีการ ดังน้ี 
การประกันภัยขนสงเฉพาะเที่ยว การประกัน

อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา
คุมครองไมเกิน 6 เดือน 

- รอยละรอยของเบี้ยประกันภัยรับ ต้ังแตวันที่
กรมธรรมประกันภัยเร่ิมมีผลคุมครอง ตลอด
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังคงใหความคุมครองแกผู
เอาประกันภัย  

การประกันภัยอ่ืน -  วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงสวนยี่สิบสี่)  
(ข) สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 

บริษัทฯ จะคํานวณสํารองความเสี่ยงภัยยังไมสิ้นสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อ
พิจารณาความเพียงพอของหน้ีสินวามีความเสียหายสวนเกินซึ่งเกิดจากคาสินไหมที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นเกินกวาสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดหรือไม การคํานวณสํารองความเสี่ยง
ภัยที่ยังไมสิ้นสุดน้ีใชประมาณการปจจุบันของคาสินไหมทดแทนสุทธิที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตบวกดวยคาใชจายทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับการจัดการสินไหม และคาใชจายใน
การบริหารจัดการกรมธรรมและการประกันภัยตออันเน่ืองมาจากความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดน้ัน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
กับสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวา
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯ จะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความ
เสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน 

4.14 สัญญาเชาระยะยาว 
 จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงาน รับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี

เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
4.15 เงินตราตางประเทศ 
 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 
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4.13 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: 

Transportation (cargo), travelling 

accident with coverage periods 

of not over six-months 

- 100% of premium as from the date policy is 

effective, throughout the period of 

insurance coverage   

Others - Monthly average basis (the one-twenty 

fourth basis) 

(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 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. 

4.14 Long-term leases 

  Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight-

line basis over the lease term. 

11 

4.15 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. 

4.16 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in 

respect of the property, buildings and equipment and other intangible assets whenever 

events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.  The 

Company also carries out annual impairment reviews in respect of goodwill.  An 

impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the 

higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the 

carrying amount.  In determining value in use, the estimated future cash flows are 

discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current 

market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.  In 

determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.  These 

calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, 

reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an 

arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the 

costs of disposal. 

  An impairment loss is recognised in 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. 
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4.16 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคาและจะทําการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯ รับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแต
ราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
กอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย บริษัทฯ ใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่ง
สะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการ
จําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยน้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาคร้ัง
ลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไม
สูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวด
กอน ๆ การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจะถูกรับรูไปในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน 

4.17 ผลประโยชนพนักงาน 
(ก) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ 

(ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  
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4.15 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. 

4.16 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in 

respect of the property, buildings and equipment and other intangible assets whenever 

events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.  The 

Company also carries out annual impairment reviews in respect of goodwill.  An 

impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the 

higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the 

carrying amount.  In determining value in use, the estimated future cash flows are 

discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current 

market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.  In 

determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.  These 

calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, 

reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an 

arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the 

costs of disposal. 

  An impairment loss is recognised in 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. 

12 

4.17 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 plan 

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 asset 

is held in a separate trust fund and the Company’s contribution is recognised as 

expenses when incurred. 

Defined benefit plan 

The Company has obligation in respect of the severance payments it must make 

to employees upon retirement under labor law.  The Company treats the 

severance payment obligation 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 benefit liability comprises the present value of the defined benefit 

obligation less unrecognised past service cost and unrecognised actuarial gains or 

losses. 

4.18 Income tax 

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

Current tax 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax 

legislation.  
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โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน
จายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  
บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน  

บริษัทฯ คํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิด
ลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบัน
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และ 
ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

4.18 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของน้ัน โดย
ใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชในงวดที่กิจการคาดวาจะ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดวาจะจายชําระหน้ีสิน 
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4.17 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 plan 

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 asset 

is held in a separate trust fund and the Company’s contribution is recognised as 

expenses when incurred. 

Defined benefit plan 

The Company has obligation in respect of the severance payments it must make 

to employees upon retirement under labor law.  The Company treats the 

severance payment obligation 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 benefit liability comprises the present value of the defined benefit 

obligation less unrecognised past service cost and unrecognised actuarial gains or 

losses. 

4.18 Income tax 

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

Current tax 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax 

legislation.  

13 

Deferred tax 

Deferred income tax is calculated based on temporary differences at the statement of 

financial position date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying 

amounts, by using the tax rates that are expected to apply to the period when the asset 

is realised or the liability is settled, based on tax rates that have been enacted or 

substantively enacted by the end of the reporting period. 

The Company recognises deferred tax liabilities for taxable temporary differences and 

recognises deferred tax assets for deductible temporary differences and tax losses 

carried forward.  The Company recognises deferred tax assets to the extent that it is 

probable that future taxable income will be available against which such deductible 

temporary differences and tax losses carried forward can be utilised. 

At each 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. 

4.19 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. 

5. Significant accounting judgments and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting 

Standards 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.  
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 บริษัทฯ รับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชน้ัน 

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน 

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

4.19 ประมาณการหน้ีสิน 
  บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองใช

ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังน้ี 

 สัญญาเชา 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย

บริหารของบริษัทฯ ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา
บริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
 ในการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ฝายบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองใชดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน  
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Deferred tax 

Deferred income tax is calculated based on temporary differences at the statement of 

financial position date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying 

amounts, by using the tax rates that are expected to apply to the period when the asset 

is realised or the liability is settled, based on tax rates that have been enacted or 

substantively enacted by the end of the reporting period. 

The Company recognises deferred tax liabilities for taxable temporary differences and 

recognises deferred tax assets for deductible temporary differences and tax losses 

carried forward.  The Company recognises deferred tax assets to the extent that it is 

probable that future taxable income will be available against which such deductible 

temporary differences and tax losses carried forward can be utilised. 

At each 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. 

4.19 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. 

5. Significant accounting judgments and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting 

Standards 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.  

14 

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. 

Property, buildings and equipment and depreciation 

In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and residual values of buildings, and equipment and 

to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 

impairment on a periodical basis and records impairment loss when it is determined that 

its recoverable amount is lower than the carrying amount.  This requires judgments 

regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the 

review. 

Goodwill and intangible assets 

The initial recognition and measurement of goodwill and 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 claims incurred and 

reported, and 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 data, including 

the development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per claim 
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 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน 
 บริษัทฯ จะดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงิน

ลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา 
การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมน้ัน
จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองทําการ

ประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวน
อายุการใหประโยชนและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ีฝายบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแต
ละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

 คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 
 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา
จะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิด
ลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ 

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม
ทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ 
ไดรับรายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯ ยังไมไดรับ
รายงาน (Incurred but not reported - IBNR) คาสินไหมทดแทนคางจายสมบูรณคํานวณโดยวิธีการ
ทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานสากล เชน วิธี Chain Ladder หรือวิธี Bornheutter-
Ferguson ในการประมาณการ 
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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. 

Property, buildings and equipment and depreciation 

In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and residual values of buildings, and equipment and 

to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 

impairment on a periodical basis and records impairment loss when it is determined that 

its recoverable amount is lower than the carrying amount.  This requires judgments 

regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the 

review. 

Goodwill and intangible assets 

The initial recognition and measurement of goodwill and 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 claims incurred and 

reported, and 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 data, including 

the development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per claim 
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ขอสมมติหลักที่ใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึ่งไดแก 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯ คา
สินไหมทดแทนเฉลี่ย จํานวนคร้ังของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร
ประกันภัยน้ี จะทําการวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนักคณิตศาสตร
ประกันภัย (Actuary) ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจ
ประกันภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนผูวิเคราะห อยางไรก็ตาม ประมาณการ
ดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงได 

สํารองความเสี่ยงภัยท่ีไมสิ้นสุด 
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 
โดยใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่
เหลืออยู ซึ่งการประมาณเงินสํารองดังกลาวจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ซึ่งอางอิงจาก
ขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะน้ัน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
บริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา   
บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินน้ันได ในการน้ี
ฝายบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯ ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละ
ชวงเวลา 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติตางๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

คดีฟองรอง 
 บริษัทฯ มีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไมเกิน
กวาจํานวนที่ไดบันทึกไวแลวในงบการเงิน 
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and claim numbers etc.  To perform the calculation, it is necessary to analyse 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. 

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 taxable 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.  

14 

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. 

Property, buildings and equipment and depreciation 

In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and residual values of buildings, and equipment and 

to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 

impairment on a periodical basis and records impairment loss when it is determined that 

its recoverable amount is lower than the carrying amount.  This requires judgments 

regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the 

review. 

Goodwill and intangible assets 

The initial recognition and measurement of goodwill and 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 claims incurred and 

reported, and 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 data, including 

the development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per claim 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
เงินสด 559,500 682,900 
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน 872,891,140 184,808,736 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคนืเม่ือส้ินกําหนดระยะเวลา 1,671,471,038 1,414,464,460 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2,544,921,678 1,599,956,096 
เงินลงทุนระยะส้ันครบกําหนดภายใน 3 เดือน - 60,000,000 
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น   
           ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน (1,236,518,717) (1,345,730,500) 
       เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช (64,338,795) (64,080,112) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 1,244,064,166 250,145,484 

7. เบี้ยประกันภัยคางรับ 
 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จําแนกอายุตามเงินตนที่

คางชําระนับต้ังแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังน้ี 
(หนวย: บาท) 

 2555 

 จากผูเอาประกันภัย 
จากตัวแทนและ

นายหนาประกันภัย 
จากการรับ                  

ประกันภัยตอ รวม 
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 186,497,219 740,607,026 426,503,272 1,353,607,517 
คางรับไมเกิน 30 วัน 3,110,934 121,153,921 4,337,491 128,602,346 
คางรับเกินกวา 30 – 60 วัน 8,510,486 65,989,996 35,881 74,536,363 
คางรับเกินกวา 60 – 90 วัน 2,306,819 25,216,816 11,408,400 38,932,035 
คางรับเกินกวา 90 วัน – 1 ป 3,697,340 38,678,206 6,652,752 49,028,298 
คางรับเกินกวา 1 ป 281,403 4,610,687 3,330,097 8,222,187 
รวม 204,404,201 996,256,652 452,267,893 1,652,928,746 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (798,443) (3,314,937) (9,550,000) (13,663,380) 
เบี้ยประกันภัยคางรับ – สุทธิ 203,605,758 992,941,715 442,717,893 1,639,265,366 

(หนวย: บาท) 
 2554 

 จากผูเอาประกันภัย 
จากตัวแทนและ

นายหนาประกันภัย 
จากการรับ                  

ประกันภัยตอ 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: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (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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6. Cash and cash equivalents 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Cash 559,500 682,900 

Deposits at banks with no fixed maturity date 872,891,140 184,808,736 

Deposits at banks with fixed maturity date 1,671,471,038 1,414,464,460 

Total cash and deposit at financial institutions 2,544,921,678 1,599,956,096 

Short-term Investments – maturity within 3 months - 60,000,000 

Less: Deposits at banks – maturity over 3 months (1,236,518,717) (1,345,730,500) 

 Restricted deposits at banks (64,338,795) (64,080,112) 

Cash and cash equivalents 1,244,064,166 250,145,484 

7. Premium receivables 

 The balances of premium receivables as at 31 December 2012 and 2011 are classified 

by aging from the maturity date under the stipulated law of the premium collection as 

follows: 

(Unit: Baht) 

 2012 

 

Due from 

insured 

Due from 

agents and 

brokers 

Due from 

reinsurers Total 

Not yet due 186,497,219 740,607,026 426,503,272 1,353,607,517 

Not over 30 days 3,110,934 121,153,921 4,337,491 128,602,346 

Over 30 days to 60 days 8,510,486 65,989,996 35,881 74,536,363 

Over 60 days to 90 days 2,306,819 25,216,816 11,408,400 38,932,035 

Over 90 days to 1 year 3,697,340 38,678,206 6,652,752 49,028,298 

Over 1 year 281,403 4,610,687 3,330,097 8,222,187 

Total 204,404,201 996,256,652 452,267,893 1,652,928,746 

Less: Allowance for doubtful 

 accounts (798,443) (3,314,937) (9,550,000) (13,663,380) 

Premium receivables, net 203,605,758 992,941,715 442,717,893 1,639,265,366 
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 บริษัทฯ มอบหมายใหฝายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยเปนผูรับผิดชอบในการทวงถามและติดตาม
เบี้ยประกันภัยคางรับ รายงานสรุปเบี้ยประกันภัยคางชําระพรอมรายละเอียดกรมธรรมประกันภัย 
กําหนดเวลาการชําระเบี้ยประกันภัยและจํานวนที่คางชําระจะถูกจัดสงใหผูเอาประกันภัย ตัวแทนและ
นายหนาเปนการลวงหนาในแตละเดือน เบี้ยประกันภัยที่ถึงกําหนดชําระและจํานวนที่คางชําระนาน
จะถูกติดตามทวงถามในทันทีเพื่อใหจายชําระตรงตามกําหนด บริษัทฯ ประเมินคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ตามประมาณการเบี้ยประกันภัยคางรับที่คาดวาจะเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บ
เงินในอดีต ประกอบกับการวิเคราะหอายุหน้ีคงเหลือ 

8. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 35,920,694 67,007,417 
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ - สุทธ ิ 1,469,551,553 412,465,238 
สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ 6,040,111,536 6,978,779,671 
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ - สุทธิ 7,545,583,783 7,458,252,326 

สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมสํารอง
ประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอของอุทกภัยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 1.2 จํานวนเงินประมาณ 4,111.3 ลานบาท (2554: 5,301.4 ลานบาท) 

ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จําแนกอายุ
ตามเงินตนที่คางชําระแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 786,049,140 181,562,750 
คางรับไมเกินระยะเวลา 12 เดือน 679,183,652 184,611,679 
คางรับเกินกวา 1 – 2 ป 13,086,264 24,773,073 
คางรับเกินกวา 2 ป 22,301,729 31,667,715 
รวม 1,500,620,785 422,615,217 
หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,069,232) (10,149,979) 
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ - สุทธ ิ 1,469,551,553 412,465,238 
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(Unit: Baht) 

 2011 

 

Due from 

insured 

Due from 

agents and 

brokers 

Due from 

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 

 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. 

8. Reinsurance assets 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Amounts deposit on reinsurance  35,920,694 67,007,417 

Amounts due from reinsurers, net 1,469,551,553 412,465,238 

Insurance reserve refundable from reinsurers 6,040,111,536 6,978,779,671 

Reinsurance assets, net 7,545,583,783 7,458,252,326 

Insurance reserve refundable from reinsurers as at 31 December 2012 includes 

insurance reserve refundable from reinsurers from flooding loss amounting to Baht 

4,111.3 million as described in Note 1.2 to the financial statements. (2011: Baht 5,301.4 

million) 
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9. เงินลงทุนในหลักทรัพย 
9.1 เงินลงทุนเผื่อขาย 

(หนวย: บาท) 
 2555 

 ราคาทุน 
กําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      
พันธบัตรรัฐบาลไทย 329,280,250 1,817,376 (30,562) 331,067,064 1.8 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 84,649,933 483,268 - 85,133,201 0.5 
รวม 413,930,183 2,300,644 (30,562) 416,200,265 2.3 

หลักทรัพยเอกชน      
หุนกู 738,288,036 3,249,439 (30,813) 741,506,662 4.1 
หุนทุน 545,800,827 163,446,277 (11,600,441) 697,646,663 3.9 
หนวยลงทุน 695,446,394 64,003,891 (14,344,801) 745,105,484 4.1 
รวม 1,979,535,257 230,699,607 (25,976,055) 2,184,258,809 12.1 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,393,465,440 233,000,251 (26,006,617) 2,600,459,074 14.4 

(หนวย: บาท) 
 2554 

 ราคาทุน 
กําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      
พันธบัตรรัฐบาลไทย 572,836,620 1,227,511 (221,377) 573,842,754 3.5 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 38,321,212 266,596 - 38,587,808 0.2 
รวม 611,157,832 1,494,107 (221,377) 612,430,562 3.7 

หลักทรัพยเอกชน      
หุนกู  384,248,853 1,018,100 (211,826) 385,055,127 2.4 
หุนทุน 694,305,619 186,982,749 (72,545,110) 808,743,258 5.0 
หนวยลงทุน 708,558,707 32,049,275 (35,751,862) 704,856,120 4.3 
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 11.7 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,399,636,891 221,544,231 (109,710,023) 2,511,471,099 15.4 
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The balance of amounts due from reinsurers as at 31 December 2012 and 2011 are 

classified by aging as follows:  

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Not yet due 786,049,140 181,562,750 

Not over 12 months 679,183,652 184,611,679 

Over 1 year to 2 years 13,086,264 24,773,073 

Over 2 years 22,301,729 31,667,715 

Total 1,500,620,785 422,615,217 

Less: Allowance for doubtful accounts (31,069,232) (10,149,979) 

Amounts due from reinsurers, net 1,469,551,553 412,465,238 

9. Investments in securities 

9.1 Available-for-sale investments 

(Unit: Baht) 

 2012 

 Cost Unrealised gain Unrealised loss Fair value 

Percentage to 

total assets 

Government and state enterprise 

securities      

Government securities 329,280,250 1,817,376 (30,562) 331,067,064 1.8 

State enterprise securities 84,649,933 483,268 - 85,133,201 0.5 

Total 413,930,183 2,300,644 (30,562) 416,200,265 2.3 

Private enterprise securities      

Debentures 738,288,036 3,249,439 (30,813) 741,506,662 4.1 

Stocks 545,800,827 163,446,277 (11,600,441) 697,646,663 3.9 

Units trust 695,446,394 64,003,891 (14,344,801) 745,105,484 4.1 

Total 1,979,535,257 230,699,607 (25,976,055) 2,184,258,809 12.1 

Total available-for-sale investments 2,393,465,440 233,000,251 (26,006,617) 2,600,459,074 14.4 
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9.2 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 

 
ราคาทุน            

ตัดจําหนาย 
รอยละตอ

สินทรัพยรวม 
ราคาทุน            

ตัดจําหนาย 
รอยละตอ

สินทรัพยรวม 
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 699,620,672 3.9 772,862,161 4.7 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 282,767,131 1.6 298,666,507 1.8 
สลากออมทรัพย 25,311,835 0.1 25,094,187 0.2 
รวม 1,007,699,638 5.6 1,096,622,855 6.7 

หลักทรัพยเอกชน     
ตั๋วแลกเงิน 50,000,000 0.3 200,000,000 1.2 
หุนกู  644,332,408 3.5 717,891,215 4.4 
รวม 694,332,408 3.8 917,891,215 5.6 

เงินฝากสถาบันการเงินครบกําหนด 
 เกินกวา 3 เดือน     

เงินฝากธนาคารพาณิชย 1,294,510,716 7.2 1,402,520,498 8.6 
รวม 1,294,510,716 7.2 1,402,520,498 8.6 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 2,996,542,762 16.6 3,417,034,568 20.9 

9.3 เงินลงทุนท่ัวไป 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 

 ราคาทุน 
รอยละตอ

สินทรัพยรวม ราคาทุน 
รอยละตอ

สินทรัพยรวม 
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ                          

ของตลาด - ในประเทศ 63,649,483 0.4 63,649,483 0.4 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (17,601,850) (0.1) (16,874,820) (0.1) 
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 46,047,633 0.3 46,774,663 0.3 
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(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 3.5 

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 3.7 

Private enterprise securities      

Debentures 384,248,853 1,018,100 (211,826) 385,055,127 2.4 

Stocks 694,305,619 186,982,749 (72,545,110) 808,743,258 5.0 

Units trust 708,558,707 32,049,275 (35,751,862) 704,856,120 4.3 

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 11.7 

Total available-for-sale investments 2,399,636,891 221,544,231 (109,710,023) 2,511,471,099 15.4 

9.2 Held-to-maturity investments 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

 

Cost/  

Amortised cost 

Percentage to 

total assets 

Cost/  

Amortised cost 

Percentage to 

total assets 

Government and state enterprise securities     

Government securities 699,620,672 3.9 772,862,161 4.7 

State enterprise securities 282,767,131 1.6 298,666,507 1.8 

Saving lottery 25,311,835 0.1 25,094,187 0.2 

Total 1,007,699,638 5.6 1,096,622,855 6.7 

Private enterprise securities     

Bill of exchange 50,000,000 0.3 200,000,000 1.2 

Debentures 644,332,408 3.5 717,891,215 4.4 

Total 694,332,408 3.8 917,891,215 5.6 

Deposits at banks - maturity over 3 months     

Deposits at commercial banks 1,294,510,716 7.2 1,402,520,498 8.6 

Total 1,294,510,716 7.2 1,402,520,498 8.6 

Total held-to-maturity investments, net 2,996,542,762 16.6 3,417,034,568 20.9 
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9.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
 (หนวย: บาท) 

 2555 
 ครบกําหนด 
 ภายใน 1 ป 1 – 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนเผ่ือขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ    

พันธบัตรรัฐบาลไทย 198,012,800 120,432,567 10,834,883 329,280,250 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 20,074,338 64,575,595 - 84,649,933 
รวม 218,087,138 185,008,162 10,834,883 413,930,183 
บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 214,433 2,053,716 1,933 2,270,082 
รวม 218,301,571 187,061,878 10,836,816 416,200,265 

หลักทรัพยเอกชน     
หุนกู 130,523,499 588,752,623 19,011,914 738,288,036 
บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 127,461 2,947,863 143,302 3,218,626 
รวม 130,650,960 591,700,486 19,155,216 741,506,662 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 348,952,531 778,762,364 29,992,032 1,157,706,927 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 57,057,756 198,690,857 443,872,059 699,620,672 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 30,742,205 252,024,926 - 282,767,131 
สลากออมทรัพย 10,094,537 15,217,298 - 25,311,835 
รวม 97,894,498 465,933,081 443,872,059 1,007,699,638 

หลักทรัพยเอกชน     
ตั๋วแลกเงิน - 50,000,000 - 50,000,000 
หุนกู  222,448,410 345,499,537 76,384,461 644,332,408 
รวม 222,448,410 395,499,537 76,384,461 694,332,408 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนด
เกินกวา 3 เดือน     
เงินฝากธนาคารพาณิชย 1,214,520,500 79,990,216 - 1,294,510,716 
รวม 1,214,520,500 79,990,216 - 1,294,510,716 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 1,534,863,408 941,422,834 520,256,520 2,996,542,762 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 1,883,815,939 1,720,185,198 550,248,552 4,154,249,689 
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9.3 Other investments 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

 Cost 

Percentage to 

total assets Cost 

Percentage to 

total assets 

Non-marketable equity securities - local 63,649,483 0.4 63,649,483 0.4 

Less: Allowance for impairment (17,601,850) (0.1) (16,874,820) (0.1) 

Total other investments 46,047,633 0.3 46,774,663 0.3 

9.4 Remaining period of debt securities 

(Unit: Baht) 

 2012 

 Period to maturity 

 Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 198,012,800 120,432,567 10,834,883 329,280,250 

State enterprise securities 20,074,338 64,575,595 - 84,649,933 

Total 218,087,138 185,008,162 10,834,883 413,930,183 

 Add: Unrealised gains 214,433 2,053,716 1,933 2,270,082 

Total 218,301,571 187,061,878 10,836,816 416,200,265 

Private enterprise securities     

Debentures 130,523,499 588,752,623 19,011,914 738,288,036 

Add: Unrealised gains  127,461 2,947,863 143,302 3,218,626 

Total 130,650,960 591,700,486 19,155,216 741,506,662 

Total available-for-sale investments 348,952,531 778,762,364 29,992,032 1,157,706,927 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 57,057,756 198,690,857 443,872,059 699,620,672 

State enterprise securities 30,742,205 252,024,926 - 282,767,131 

Saving lottery 10,094,537 15,217,298 - 25,311,835 

Total 97,894,498 465,933,081 443,872,059 1,007,699,638 

Private enterprise securities     

Bill of exchange - 50,000,000 - 50,000,000 

Debentures 222,448,410 345,499,537 76,384,461 644,332,408 

Total 222,448,410 395,499,537 76,384,461 694,332,408 

Deposits at banks - maturity over 3 months     

Deposits at commercial banks 1,214,520,500 79,990,216 - 1,294,510,716 

 Total  1,214,520,500 79,990,216 - 1,294,510,716 

Total held-to-maturity investments 1,534,863,408 941,422,834 520,256,520 2,996,542,762 

Total investments in debt, net 1,883,815,939 1,720,185,198 550,248,552 4,154,249,689 
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9.3 Other investments 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

 Cost 

Percentage to 

total assets Cost 

Percentage to 

total assets 

Non-marketable equity securities - local 63,649,483 0.4 63,649,483 0.4 

Less: Allowance for impairment (17,601,850) (0.1) (16,874,820) (0.1) 

Total other investments 46,047,633 0.3 46,774,663 0.3 

9.4 Remaining period of debt securities 

(Unit: Baht) 

 2012 

 Period to maturity 

 Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 198,012,800 120,432,567 10,834,883 329,280,250 

State enterprise securities 20,074,338 64,575,595 - 84,649,933 

Total 218,087,138 185,008,162 10,834,883 413,930,183 

 Add: Unrealised gains 214,433 2,053,716 1,933 2,270,082 

Total 218,301,571 187,061,878 10,836,816 416,200,265 

Private enterprise securities     

Debentures 130,523,499 588,752,623 19,011,914 738,288,036 

Add: Unrealised gains  127,461 2,947,863 143,302 3,218,626 

Total 130,650,960 591,700,486 19,155,216 741,506,662 

Total available-for-sale investments 348,952,531 778,762,364 29,992,032 1,157,706,927 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 57,057,756 198,690,857 443,872,059 699,620,672 

State enterprise securities 30,742,205 252,024,926 - 282,767,131 

Saving lottery 10,094,537 15,217,298 - 25,311,835 

Total 97,894,498 465,933,081 443,872,059 1,007,699,638 

Private enterprise securities     

Bill of exchange - 50,000,000 - 50,000,000 

Debentures 222,448,410 345,499,537 76,384,461 644,332,408 

Total 222,448,410 395,499,537 76,384,461 694,332,408 

Deposits at banks - maturity over 3 months     

Deposits at commercial banks 1,214,520,500 79,990,216 - 1,294,510,716 

 Total  1,214,520,500 79,990,216 - 1,294,510,716 

Total held-to-maturity investments 1,534,863,408 941,422,834 520,256,520 2,996,542,762 

Total investments in debt, net 1,883,815,939 1,720,185,198 550,248,552 4,154,249,689 
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 (หนวย: บาท) 
 2554 

 ครบกําหนด 

 ภายใน 1 ป 1 – 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนเผ่ือขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 443,642,111 105,803,172 23,391,337 572,836,620 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 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: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 52,181 373,999 380,094 806,274 
รวม 62,180,920 310,987,361 11,886,846 385,055,127 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 529,770,172 432,002,948 35,712,569 997,485,689 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 81,691,057 197,625,702 493,545,402 772,862,161 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 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 

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 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนด 
เกินกวา 3 เดือน 
เงินฝากธนาคารพาณิชย 1,212,509,888 190,010,610 - 1,402,520,498 
รวม 1,212,509,888 190,010,610 - 1,402,520,498 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 1,577,932,401 1,230,533,303 608,568,864 3,417,034,568 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2,107,702,573 1,662,536,251 644,281,433 4,414,520,257 



191 Annual Report 2012 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

21 

(Unit: Baht) 

 2011 

 Period to maturity 

 Within 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 gains (losses) (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 

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 1,212,509,888 190,010,610 - 1,402,520,498 

 Total  1,212,509,888 190,010,610 - 1,402,520,498 

Total investments in debt, net 1,577,932,401 1,230,533,303 608,568,864 3,417,034,568 

Total held-to-maturity investments 2,107,702,573 1,662,536,251 644,281,433 4,414,520,257 

 As at 31 December 2012, fixed deposits amounting to Baht 13.8 million (2011: Baht 

15.1 million) have been restricted in respect of normal course of business. 

 As at 31 December 2012, bonds of Baht 0.3 million (2011: Baht 0.5 million) have been 

placed with the court as a security for cases brought against insured drivers. 

Certain fixed deposits and bonds have been pledged with Registrar of the Office of 

Insurance Commission as disclosed in notes 29 and 30. 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากประจําสวนหน่ึงจํานวนประมาณ 13.8 ลานบาท (2554: 15.1 ลาน
บาท) มีขอจํากัดในการใช ทั้งน้ีเปนไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พันธบัตรจํานวน 0.3 ลานบาท (2554: 0.5 ลานบาท) ใชเปนหลักทรัพยใน
การยื่นประกันตอศาลกรณีที่ผูเอาประกันที่เปนผูขับขี่รถยนตตกเปนผูตองหา 

 เงินฝากประจําและพันธบัตรบางสวนไดนําไปวางไวกับนายทะเบียนตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ขอ 29 และ 30 

10. เงินใหกูยืม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับโดยจําแนกอายุ

ตามเงินตนและดอกเบี้ยที่คางชําระแสดงไดดังน้ี 
(หนวย: บาท) 

 2555 
 เงินใหกูยืม 

 ทรัพยสินจํานองเปนประกัน อ่ืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคางชําระ เงินตน ดอกเบ้ีย เงินตน ดอกเบ้ีย เงินตน ดอกเบ้ีย รวม 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 18,248,360 - 3,987,899 - 22,236,259 - 22,236,259 
เกินกวากําหนดชําระ        
 นอยกวา 3 เดือน 1,627,622 5,270 - - 1,627,622 5,270 1,632,892 
 มากกวา 12 เดือน 771,714 - - - 771,714 - 771,714 
รวม 20,647,696 5,270 3,987,899 - 24,635,595 5,270 24,640,865 
หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (497,280) - - - (497,280) - (497,280) 
เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ - สุทธ ิ 20,150,416 5,270 3,987,899 - 24,138,315 5,270 24,143,585 

(หนวย: บาท) 
 2555 
 เงินลงทุนใหเชาซื้อรถ 
 ลูกหนี้ตาม ดอกผลเชาซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญา 

ระยะเวลาคางชําระ สัญญาเชาซื้อ – สุทธิภาษี รอการตัดบัญชี เชาซื้อคงเหลือ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 115,742 4,469 111,273 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 115,742 4,469 111,273 
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10. Loans 

 As at 31 December 2012 and 2011, loans and accrued interest aged by principal and 

accrued interest are as follows: 

(Unit: Baht) 

 2012 

 Loans 

 Mortgage loans Others Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 18,248,360 - 3,987,899 - 22,236,259 - 22,236,259 

Overdue        

   Less than 3 months 1,627,622 5,270 - - 1,627,622 5,270 1,632,892 

   Over 12 months 771,714 - - - 771,714 - 771,714 

Total 20,647,696 5,270 3,987,899 - 24,635,595 5,270 24,640,865 

Less: Allowance for 

doubtful accounts (497,280) - - - (497,280) - (497,280) 

Loans and accrued  

interest, net 20,150,416 5,270 3,987,899 - 24,138,315 5,270 24,143,585 

 (Unit: Baht) 

 2012 

 Investments in hire-purchase 

Outstanding period 

Hire-purchase 

receivables -                         

net of tax Deferred interest 

Hire-purchase 

receivables, net 

Not yet due 115,742 4,469 111,273 

Total investment, net 115,742 4,469 111,273 

(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 

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 
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(Unit: Baht) 

 2011 

 Period to maturity 

 Within 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 gains (losses) (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 

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 1,212,509,888 190,010,610 - 1,402,520,498 

 Total  1,212,509,888 190,010,610 - 1,402,520,498 

Total investments in debt, net 1,577,932,401 1,230,533,303 608,568,864 3,417,034,568 

Total held-to-maturity investments 2,107,702,573 1,662,536,251 644,281,433 4,414,520,257 

 As at 31 December 2012, fixed deposits amounting to Baht 13.8 million (2011: Baht 

15.1 million) have been restricted in respect of normal course of business. 

 As at 31 December 2012, bonds of Baht 0.3 million (2011: Baht 0.5 million) have been 

placed with the court as a security for cases brought against insured drivers. 

Certain fixed deposits and bonds have been pledged with Registrar of the Office of 

Insurance Commission as disclosed in notes 29 and 30. 
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(หนวย: บาท) 
 2554 
 เงินใหกูยืม 

 ทรัพยสินจํานองเปนประกัน อ่ืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคางชําระ เงินตน ดอกเบ้ีย เงินตน ดอกเบ้ีย เงินตน ดอกเบ้ีย รวม 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 23,672,739 - 3,856,992 - 27,529,731 - 27,529,731 
เกินกวากําหนดชําระ        
 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 
หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (497,280) - - - (497,280) - (497,280) 
เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ – สุทธ ิ 25,616,949 10,172 3,856,992 - 29,473,941 10,172 29,484,113 

(หนวย: บาท) 
 2554 
 เงินลงทุนใหเชาซื้อรถ 
 ลูกหนี้ตาม ดอกผลเชาซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญา 

ระยะเวลาคางชําระ สัญญาเชาซื้อ – สุทธิภาษี รอการตัดบัญชี เชาซื้อคงเหลือ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 244,335 (15,287) 229,048 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 244,335 (15,287) 229,048 

บริษัทฯ ใหเงินกูยืมแกพนักงานในโครงการสวัสดิการโดยกําหนดวงเงินกูยืมกรณีบุคคลและ
หลักทรัพยค้ําประกันไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพยที่ค้ําประกันหรือไมเกิน 10 เทา
ของเงินเดือนและไมเกิน 300,000 บาท กรณีบุคคลค้ําประกันดอกเบี้ยคิดในอัตรารอยละ 3.9 - 4.3 ตอป  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินใหกูยืมแกพนักงานมีจํานวนเงิน 4.0 ลานบาท (2554: 3.9 ลานบาท) 
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(Unit: Baht) 

 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 

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% - 4.3% per annum.  As at 

31 December 2012, loans to employees are Baht 4.0 million (2011: Baht 3.9 million). 

11. Property, buildings and equipment 

 (Unit: Baht) 

 Land 

Buildings and 

building 

improvements 

Furniture,  

fixtures and  

office 

equipment Vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost:       

1 January 2011 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 

Additions - - 7,292,165 1,793,534 17,108,022 26,193,721 

Transfer / Adjustment - - 1,447,895 - (5,844,169) (4,396,274) 

Disposals / written-off - - (43,783,586) - - (43,783,586) 

31 December 2012 50,693,379 319,908,567 326,382,468 13,653,220 17,108,022 727,745,656 

Accumulated 

depreciation: 

      

1 January 2011 - 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 

Depreciation charge - 12,298,525 21,773,048 911,504 - 34,983,077 

Disposals / written-off - - (43,781,523) - - (43,781,523) 

31 December 2012 - 167,088,527 269,078,962 11,151,724 - 447,319,213 

Net book value:       

31 December 2011 50,693,379 165,118,565 70,338,557 1,619,466 5,844,169 293,614,136 

31 December 2012 50,693,379 152,820,040 57,303,506 2,501,496 17,108,022 280,426,443 

Depreciation for the year       

2011      33,241,432 

2012      34,983,077 
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10. Loans 

 As at 31 December 2012 and 2011, loans and accrued interest aged by principal and 

accrued interest are as follows: 

(Unit: Baht) 

 2012 

 Loans 

 Mortgage loans Others Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 18,248,360 - 3,987,899 - 22,236,259 - 22,236,259 

Overdue        

   Less than 3 months 1,627,622 5,270 - - 1,627,622 5,270 1,632,892 

   Over 12 months 771,714 - - - 771,714 - 771,714 

Total 20,647,696 5,270 3,987,899 - 24,635,595 5,270 24,640,865 

Less: Allowance for 

doubtful accounts (497,280) - - - (497,280) - (497,280) 

Loans and accrued  

interest, net 20,150,416 5,270 3,987,899 - 24,138,315 5,270 24,143,585 

 (Unit: Baht) 

 2012 

 Investments in hire-purchase 

Outstanding period 

Hire-purchase 

receivables -                         

net of tax Deferred interest 

Hire-purchase 

receivables, net 

Not yet due 115,742 4,469 111,273 

Total investment, net 115,742 4,469 111,273 

(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 

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 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 

  อาคารและ เคร่ืองตกแตง  สินทรัพย  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ  ระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2554 42,996,479 288,270,120 324,443,776 11,859,686 21,376,447 688,946,508 
ซื้อเพ่ิม 7,696,900 - 15,910,020 - 37,181,931 60,788,851 
โอนระหวางป - 31,638,447 21,075,762 - (52,714,209) - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (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 
ซื้อเพ่ิม - - 7,292,165 1,793,534 17,108,022 26,193,721 
โอน / ปรับปรุงรายการ - - 1,447,895 - (5,844,169) (4,396,274) 
จําหนาย / ตัดจําหนาย - - (43,783,586) - - (43,783,586) 
31 ธันวาคม 2555 50,693,379 319,908,567 326,382,468 13,653,220 17,108,022 727,745,656 
คาเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2554 - 142,675,803 271,134,418 9,068,257 - 422,878,478 
คาเสื่อมราคมสําหรับป - 12,114,199 19,955,270 1,171,963 - 33,241,432 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวน       
 ที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (2,251) - - (2,251) 
31 ธันวาคม 2554 - 154,790,002 291,087,437 10,240,220 - 456,117,659 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 12,298,525 21,773,048 911,504 - 34,983,077 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่

จําหนาย / ตัดจําหนาย - - (43,781,523) - - (43,781,523) 
31 ธันวาคม 2555 - 167,088,527 269,078,962 11,151,724 - 447,319,213 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2554 50,693,379 165,118,565 70,338,557 1,619,466 5,844,169 293,614,136 

31 ธันวาคม 2555 50,693,379 152,820,040 57,303,506 2,501,496 17,108,022 280,426,443 
คาเสื่อมราคาสําหรับป       
2554      33,241,432 

2555      34,983,077 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแตงและอุปกรณ
สํานักงาน และยานพาหนะจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชี
กอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 259.5 ลานบาท (2554: 307.2 
ลานบาท) 
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(Unit: Baht) 

 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 

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% - 4.3% per annum.  As at 

31 December 2012, loans to employees are Baht 4.0 million (2011: Baht 3.9 million). 

11. Property, buildings and equipment 

 (Unit: Baht) 

 Land 

Buildings and 

building 

improvements 

Furniture,  

fixtures and  

office 

equipment Vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost:       

1 January 2011 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 

Additions - - 7,292,165 1,793,534 17,108,022 26,193,721 

Transfer / Adjustment - - 1,447,895 - (5,844,169) (4,396,274) 

Disposals / written-off - - (43,783,586) - - (43,783,586) 

31 December 2012 50,693,379 319,908,567 326,382,468 13,653,220 17,108,022 727,745,656 

Accumulated 

depreciation: 

      

1 January 2011 - 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 

Depreciation charge - 12,298,525 21,773,048 911,504 - 34,983,077 

Disposals / written-off - - (43,781,523) - - (43,781,523) 

31 December 2012 - 167,088,527 269,078,962 11,151,724 - 447,319,213 

Net book value:       

31 December 2011 50,693,379 165,118,565 70,338,557 1,619,466 5,844,169 293,614,136 

31 December 2012 50,693,379 152,820,040 57,303,506 2,501,496 17,108,022 280,426,443 

Depreciation for the year       

2011      33,241,432 

2012      34,983,077 
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As at 31 December 2012, 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 259.5 million (2011: Baht 

307.2 million). 

12. Intangible assets 

(Unit: Baht) 

 Goodwill 

Computer 

software 

Network 

relationship 

Customer 

relationship 

Computer 

Software in 

progress Total 

Cost:     

1 January 2011 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 

Additions - 3,231,699 - - (1,039,006) 2,192,693 

31 December 2012 631,900,000 90,226,657 113,054,853 18,700,000 1,695,162 855,576,672 

Accumulated  

   amortisation     

 

 

1 January 2011 - 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 

Amortisation charge/ 

    written-off - 7,318,486 7,557,639 1,250,083 - 16,126,208 

31 December 2011 - 55,447,677 34,195,221 5,656,110 - 95,299,008 

Net book value:       

31 December 2011 631,900,000 38,865,767 86,417,271 14,293,973 2,734,168 774,211,179 

31 December 2012 631,900,000 34,778,980 78,859,632 13,043,890 1,695,162 760,277,664 
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน 
(หนวย: บาท) 

 คาความนิยม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
ความสัมพันธ
เครือขายธุรกิจ 

ความสัมพันธ
กับลูกคา 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

ระหวางพัฒนา รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2554 631,900,000 83,613,695 113,054,853 18,700,000 - 847,268,548 
เพ่ิมขึ้น - 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 
เพ่ิมขึ้น - 3,231,699 - - (1,039,006) 2,192,693 
31 ธันวาคม 2555 631,900,000 90,226,657 113,054,853 18,700,000 1,695,162 855,576,672 
คาตัดจําหนายสะสม       
1 มกราคม 2554 - 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 
คาตัดจําหนาย - 7,318,486 7,557,639 1,250,083 - 16,126,208 
31 ธันวาคม 2555 - 55,447,677 34,195,221 5,656,110 - 95,299,008 
มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2554 631,900,000 38,865,767 86,417,271 14,293,973 2,734,168 774,211,179 

31 ธันวาคม 2555 631,900,000 34,778,980 78,859,632 13,043,890 1,695,162 760,277,664 

13. ภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวยรายการดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 123,872,784 233,665,607 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน (24,399,463) 2,218,684 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:   
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดรอยละ 23 เปน

อัตรารอยละ 20 (2554: อัตราภาษีเงินไดรอยละ 30 เปน
อัตรารอยละ 23 และรอยละ 20) 83,096,524 141,404,763 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการผลแตกตางชั่วคราว (372,978,922) (151,797,432) 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (190,409,077) 225,491,622 
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As at 31 December 2012, 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 259.5 million (2011: Baht 

307.2 million). 

12. Intangible assets 

(Unit: Baht) 

 Goodwill 

Computer 

software 

Network 

relationship 

Customer 

relationship 

Computer 

Software in 

progress Total 

Cost:     

1 January 2011 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 

Additions - 3,231,699 - - (1,039,006) 2,192,693 

31 December 2012 631,900,000 90,226,657 113,054,853 18,700,000 1,695,162 855,576,672 

Accumulated  

   amortisation     

 

 

1 January 2011 - 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 

Amortisation charge/ 

    written-off - 7,318,486 7,557,639 1,250,083 - 16,126,208 

31 December 2011 - 55,447,677 34,195,221 5,656,110 - 95,299,008 

Net book value:       

31 December 2011 631,900,000 38,865,767 86,417,271 14,293,973 2,734,168 774,211,179 

31 December 2012 631,900,000 34,778,980 78,859,632 13,043,890 1,695,162 760,277,664 

25 

13. Income tax 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2012 and 2011 are made up as 

follows:  

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Current income tax:   

Current income tax charge for the year 123,872,784 233,665,607 

Adjustment in respect of current income tax                

of previous year (24,399,463) 2,218,684 

Deferred tax:   

Effect of changes in the applicable tax rates from 

23% to be 20% (2011: 30% to be 23% and 20%) 83,096,524 141,404,763 

Relating to origination and reversal of             

temporary differences   (372,978,922) (151,797,432) 

Income tax expenses reported in the statement of 

comprehensive income (190,409,077) 225,491,622 

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income 

for the years ended 31 December 2012 and 2011 are as follows:  

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Deferred tax relating to gain on re-measuring 

available-for-sale investments 23,327,417 68,188,607 

Effects of changes in the applicable tax rates from 

23% to be 20% (2011: 30% to be 23% and 20%) (41,398,727) 10,222,846 

 (18,071,310) 78,411,453 
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 จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไรจากการวัดมูลคา                       

เงินลงทุนเผื่อขาย 23,327,417 68,188,607 
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง            

อัตราภาษีเงินไดรอยละ23 เปนรอยละ 20  
(2554: อัตราภาษีเงินไดรอยละ 30 เปนรอยละ 23                             
และรอยละ 20) (41,398,727) 10,222,846 

 (18,071,310) 78,411,453 

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่
ใชสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,052,860,088) 282,503,619 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 23% 30% 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี (242,157,820) 84,751,086 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลปกอน (24,399,463) 2,218,684 
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี 83,096,524 141,404,763 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:   

รายไดท่ีไดรับยกเวนภาษี (12,570,312) (20,322,386) 
คาใชจายตองหาม 5,621,994 17,439,475 

รวมผลกระทบทางภาษี (6,948,318) (2,882,911) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (190,409,077) 225,491,622 
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13. Income tax 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2012 and 2011 are made up as 

follows:  

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Current income tax:   

Current income tax charge for the year 123,872,784 233,665,607 

Adjustment in respect of current income tax                

of previous year (24,399,463) 2,218,684 

Deferred tax:   

Effect of changes in the applicable tax rates from 

23% to be 20% (2011: 30% to be 23% and 20%) 83,096,524 141,404,763 

Relating to origination and reversal of             

temporary differences   (372,978,922) (151,797,432) 

Income tax expenses reported in the statement of 

comprehensive income (190,409,077) 225,491,622 

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income 

for the years ended 31 December 2012 and 2011 are as follows:  

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Deferred tax relating to gain on re-measuring 

available-for-sale investments 23,327,417 68,188,607 

Effects of changes in the applicable tax rates from 

23% to be 20% (2011: 30% to be 23% and 20%) (41,398,727) 10,222,846 

 (18,071,310) 78,411,453 

26 

Reconciliation between tax expense and the product of accounting income multiplied by 

the applicable tax rate for the years ended 31 December 2012 and 2011 is as follows: 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Accounting income (1,052,860,088) 282,503,619 

Applicable tax rate 23% 30% 

Accounting profit before tax multiplied by 

applicable tax rate (242,157,820) 84,751,086 

Adjustment in respect of current income tax  

of previous year (24,399,463) 2,218,684 

Effects of changes in the applicable tax rates 83,096,524 141,404,763 

Tax effect of:   

Exempted income (12,570,312) (20,322,386) 

Non-deductible expenses 5,621,994 17,439,475 

Total tax effect  (6,948,318) (2,882,911) 

Income tax expenses reported in the statement of 

comprehensive income (190,409,077) 225,491,622 

As of 31 December 2012 and 2011, the components of deferred tax assets and 

deferred tax liabilities are as follows: 

 (Unit: Baht) 

 2012 2011 

Deferred tax assets   

Premium reserves 106,970,238 72,209,456 

Loss reserves 407,240,230 295,583,455 

Provision for losses incurred but not reported (IBNR) 69,185,423 23,364,585 

Allowance for doubtful accounts 21,727,990 13,468,314 

Employee benefit obligations 17,613,805 15,875,305 

Allowance for impairment of investments 3,520,370 3,374,964 

Total 626,258,056 423,876,079 

Deferred tax liabilities    

Unrealised gains on changes in values of investments 

- available-for-sale investments 

 

41,398,727 

 

23,327,417 

Difference between accounting and taxation relating 

to depreciation expenses 333,986 

 

368,986 

Total 41,732,713 23,696,403 



 รายงานประจำปี 2555  202

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

27 
 

 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่               
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

 (หนวย: บาท) 
 2555 2554 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

สํารองเบี้ยประกันภัย 106,970,238 72,209,456 
สํารองคาสินไหมทดแทน 407,240,230 295,583,455 
สํารองคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแตยังมิไดรายงานให

บริษัทฯ ทราบ (IBNR) 69,185,423 23,364,585 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 21,727,990 13,468,314 
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 17,613,805 15,875,305 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 3,520,370 3,374,964 

รวม 626,258,056 423,876,079 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน -                           
หลักทรัพยเผื่อขาย 41,398,727 23,327,417 

ผลตางของคาเสื่อมราคาที่บันทึกบัญชีกับที่ใชเปนคาใชจาย
ทางภาษี 333,986 368,986 

รวม 41,732,713 23,696,403 

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30     
เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ต้ังแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
สําหรับป 2555-2557 บริษัทฯ ไดสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการ
คํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว 
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Reconciliation between tax expense and the product of accounting income multiplied by 

the applicable tax rate for the years ended 31 December 2012 and 2011 is as follows: 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Accounting income (1,052,860,088) 282,503,619 

Applicable tax rate 23% 30% 

Accounting profit before tax multiplied by 

applicable tax rate (242,157,820) 84,751,086 

Adjustment in respect of current income tax  

of previous year (24,399,463) 2,218,684 

Effects of changes in the applicable tax rates 83,096,524 141,404,763 

Tax effect of:   

Exempted income (12,570,312) (20,322,386) 

Non-deductible expenses 5,621,994 17,439,475 

Total tax effect  (6,948,318) (2,882,911) 

Income tax expenses reported in the statement of 

comprehensive income (190,409,077) 225,491,622 

As of 31 December 2012 and 2011, the components of deferred tax assets and 

deferred tax liabilities are as follows: 

 (Unit: Baht) 

 2012 2011 

Deferred tax assets   

Premium reserves 106,970,238 72,209,456 

Loss reserves 407,240,230 295,583,455 

Provision for losses incurred but not reported (IBNR) 69,185,423 23,364,585 

Allowance for doubtful accounts 21,727,990 13,468,314 

Employee benefit obligations 17,613,805 15,875,305 

Allowance for impairment of investments 3,520,370 3,374,964 

Total 626,258,056 423,876,079 

Deferred tax liabilities    

Unrealised gains on changes in values of investments 

- available-for-sale investments 

 

41,398,727 

 

23,327,417 

Difference between accounting and taxation relating 

to depreciation expenses 333,986 

 

368,986 

Total 41,732,713 23,696,403 

27 

 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. 

14. Other assets 

(Unit: Baht) 

 

31 December 
2012 

31 December 
2011 

1 January                  
2011 

  (Reclassified)  
Other receivables 84,595,332 90,608,622 112,281,619 
Less: Allowance for doubtful 

accounts (63,410,059) (62,410,059) (63,435,758) 
Other receivables - net 21,185,273 28,198,563 48,845,861 
Commission prepayments 158,156,187 122,368,362 379,461,962 
Deposits and guarantees 20,017,801 19,675,157 19,583,165 
Prepayments 9,066,628 10,313,857 6,698,845 
Restricted deposits at financial 

institutions  6,346,795 7,290,112 1,040,000 

Others 21,492,117 29,766,871 45,422,471 

Total 236,264,801 217,612,922 501,052,304 

15. Amount due to reinsurers 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Outward premium payable 6,580,541 6,762,407 

Amounts withheld on reinsurance  223,920,019 228,171,039 

Other reinsurance payables 1,519,004,320 606,781,349 

Total 1,749,504,880 841,714,795 



 รายงานประจำปี 2555  204

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

28 
 

 
14. สินทรัพยอื่น 

(หนวย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554 

  (จัดประเภทใหม)  
ลูกหน้ีอ่ืน 84,595,332 90,608,622 112,281,619 
หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (63,410,059) (62,410,059) (63,435,758) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 21,185,273 28,198,563 48,845,861 
คานายหนาจายลวงหนา  158,156,187 122,368,362 379,461,962 
เงินมัดจําและเงินประกัน 20,017,801 19,675,157 19,583,165 
คาใชจายลวงหนา 9,066,628 10,313,857 6,698,845 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 6,346,795 7,290,112 1,040,000 
อ่ืนๆ 21,492,117 29,766,871 45,422,471 
รวม 236,264,801 217,612,922 501,052,304 

 

15. เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
เบี้ยประกันภัยตอคางจาย 6,580,541 6,762,407 
เงินถือไวจากการประกันภัยตอ 223,920,019 228,171,039 
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตออ่ืน 1,519,004,320 606,781,349 
รวม 1,749,504,880 841,714,795 
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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. 

14. Other assets 

(Unit: Baht) 

 

31 December 
2012 

31 December 
2011 

1 January                  
2011 

  (Reclassified)  
Other receivables 84,595,332 90,608,622 112,281,619 
Less: Allowance for doubtful 

accounts (63,410,059) (62,410,059) (63,435,758) 
Other receivables - net 21,185,273 28,198,563 48,845,861 
Commission prepayments 158,156,187 122,368,362 379,461,962 
Deposits and guarantees 20,017,801 19,675,157 19,583,165 
Prepayments 9,066,628 10,313,857 6,698,845 
Restricted deposits at financial 

institutions  6,346,795 7,290,112 1,040,000 

Others 21,492,117 29,766,871 45,422,471 

Total 236,264,801 217,612,922 501,052,304 

15. Amount due to reinsurers 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Outward premium payable 6,580,541 6,762,407 

Amounts withheld on reinsurance  223,920,019 228,171,039 

Other reinsurance payables 1,519,004,320 606,781,349 

Total 1,749,504,880 841,714,795 



 รายงานประจำปี 2555  206

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

29 
 

16. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
ยอดคงเหลือตนป 7,670,748,750 1,719,225,786 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม   
   ทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 7,070,397,216 7,463,694,395 
การเปลี่ยนแปลงคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ   
   จัดการคาสินไหมทดแทนของปอุบัติเหตุปกอน  

(รายการปรับปรุง) (305,491,072) 1,448,798,233 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม   
   ทดแทนจายระหวางป (6,970,959,411) (2,960,969,664) 
ยอดคงเหลือปลายป 7,464,695,483 7,670,748,750 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคาง
จายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยตอจํานวน 3,116.9 ลานบาท และ 1,323.6 ลานบาท ตามลําดับ 

 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมสํารองคา
สินไหมทดแทนของอุทกภัยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จํานวน 5,188.1            
ลานบาท (2554: 5,676.1 ลานบาท) 

17. สํารองเบี้ยประกันภัย 
17.1  สํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ยอดคงเหลือตนป 2,642,682,821 2,495,332,100 
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับป 7,502,818,846 5,745,562,342 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในปน้ี (6,606,967,473) (5,598,211,621) 
ยอดคงเหลือปลายป 3,538,534,194 2,642,682,821 
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16. Loss reserves and outstanding claims 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Beginning balance 7,670,748,750 1,719,225,786 

Claims and loss adjustment expenses for the year 7,070,397,216 7,463,694,395 

Change in claims and loss adjustment expenses 

paid of prior year (adjustments) (305,491,072) 1,448,798,233 

Claims and loss adjustment expenses paid  

during the year (6,970,959,411) (2,960,969,664) 

Ending balance 7,464,695,483 7,670,748,750 

 As at 31 December 2012 and 2011, the Company had loss reserves and outstanding 

claims under reinsurance contracts of Baht 3,116.9 million and Baht 1,323.6 million, 

respectively. 

 As at 31 December 2012, loss reserves and outstanding claims include Baht 5,188.1 

million of flooding claims as described in Note 1.2. (2011: Baht 5,676.1 million) 

17. Premium reserve 

17.1 Unearned premium reserve 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Beginning balance 2,642,682,821 2,495,332,100 

Premium written for the year 7,502,818,846 5,745,562,342 

Premium earned for the current year (6,606,967,473) (5,598,211,621) 

Ending balance 3,538,534,194 2,642,682,821 
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17.2  สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
ยอดคงเหลือตนป 1,281,828,036 1,315,473,477 
ประมาณการคาสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปน้ี 1,548,360,589 1,281,828,036 
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในปน้ี (1,281,828,036) (1,315,473,477) 
ยอดคงเหลือปลายป 1,548,360,589 1,281,828,036 

18. ผลประโยชนพนักงานคางจาย 
ผลประโยชนพนักงานคางจายประกอบดวยรายการดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 88,069,027 74,699,051 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน - 35,000,000 
รวม 88,069,027 109,699,051 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่ออกจากงานแสดง
ไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 122,555,939 97,984,979  
ตนทุนบริการในปจจุบัน 15,055,588 8,215,151 
ตนทุนบริการในอดีต - 10,802,675  
ตนทุนดอกเบี้ย 5,468,606 4,694,046 
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (10,595,440) (19,048,750) 
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย (16,929,063) 19,907,838 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 115,555,630 122,555,939 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ที่ยังไมไดรับรู (27,486,603) (47,856,888) 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 88,069,027 74,699,051 



209 Annual Report 2012 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

29 

17.2  Unexpired risk reserve 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Beginning balance 1,281,828,036 1,315,473,477 

Estimated claims for the year 1,548,360,589 1,281,828,036 

Risk expired during the year (1,281,828,036) (1,315,473,477) 

Ending balance 1,548,360,589 1,281,828,036 

18. Employee benefit obligations 

 Provisions for employee benefits are as follows: 

 (Unit: Baht) 

 2012 2011 

Long-term benefits 88,069,027 74,699,051 

Short-term benefits - 35,000,000 

Total 88,069,027 109,699,051 

 Provision for long-term employee benefits, which is compensation on employees’ 
retirement, was as follows: 

 (Unit: Baht) 

 2012 2011 

Defined benefit obligation at beginning of year 122,555,939 97,984,979 

Current service cost  15,055,588 8,215,151 

Past service cost - 10,802,675 

Interest cost  5,468,606 4,694,046 

Benefit paid during the year (10,595,440) (19,048,750) 

Actuarial (gain) loss (16,929,063) 19,907,838 

Defined benefit obligation at end of year 115,555,630 122,555,939 

Unrecognised actuarial losses (27,486,603) (47,856,888) 

Provisions for long-term employee benefits                              

at end of year 88,069,027 74,699,051 
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 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  15,055,588 8,215,151 
ตนทุนดอกเบี้ย 5,468,606 4,694,046 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยที่รับรูในป 3,441,222 1,865,056 
ตนทุนบริการในอดีตที่รับรูในป - 10,802,675 
รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 23,965,416 25,576,928 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังน้ี 
(หนวย: รอยละตอป) 

 2555 2554 
อัตราคิดลด 4.3 4.0 
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต 0.0 – 9.5 0.0 – 9.5 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 0.0 – 21.9 0.0 – 21.0 

  จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและการปรับปรุงตามประสบการณที่เกิดจากหน้ีสิน
โครงการสําหรับปปจจุบันและหน่ึงปยอนหลังแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 
 

ภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน 

การปรับปรุงตาม
ประสบการณที่เกิด
จากหน้ีสินโครงการ 

ป 2555 88.1 (1.2) 
ป 2554 74.7 0.5 

19. เงินกูยืม 
 (หนวย: บาท) 
 อัตราดอกเบี้ย                         

(รอยละตอป) 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
เงินกูยืมระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา       

6 เดือน + รอยละ 2.5 
1,000,000,000 - 
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 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2012 2011 

Current service cost 15,055,588 8,215,151 

Interest cost 5,468,606 4,694,046 

Actuarial losses recognised during the year 3,441,222 1,865,056 

Past service costs recognised during the year - 10,802,675 

Total expense recognized in profit or loss 23,965,416 25,576,928 

 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

 (Unit: % per annum) 

 2012 2011 

Discount rate 4.3 4.0 

Future salary increase rate  0.0 - 9.5 0.0 - 9.5 

Staff turnover rate 0.0 - 21.9 0.0 - 21.0 

Amounts of defined benefit obligation and experience adjustments arising on the plan 

liabilities for the current and previous one period are as follows: 

(Unit: Million Baht) 

 

Defined benefit 

obligation 

Experience 

adjustments arising on 

the plan liabilities 

Year 2012 88.1 (1.2) 

Year 2011 74.7 0.5 

31 

19. Loan 

(Unit: Baht) 

 Interest rate 

(% p.a.) 

31 December 

2012 

31 December 

2011 

Short-term loan 6 months fixed deposit 

+ 2.5% 1,000,000,000 - 

20. Other liabilities 

(Unit: Baht) 

 31 December 2012 31 December 2011 1 January 2011 

  (Reclassified)  

Accrued operating expenses 85,772,918 185,943,615 197,040,027 

Accrued commission from direct insurance 164,660,046 121,073,682 91,175,713 

Accrued commission from reinsurance 19,040,089 16,152,794 278,637,878 

Other payables 113,970,390 121,068,464 270,505,828 

Suspense account for premium payments 20,772,235 18,965,395 23,893,331 

Value added tax payable 52,816,442 29,671,946 30,445,879 

Others 17,863,940 11,439,142 9,974,853 

Total 474,896,060 504,315,038 901,673,209 

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. 

22. General Reserve 

 The Annual General Meeting of the Company’s shareholders No. 4/2555 held on 26 

April 2012 passed the resolution, approval the appropriation of general reserve of Baht 

650 million to be unappropriated retained earnings for the purpose of operating cash 

flow and liquidity. 



 รายงานประจำปี 2555  212

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

32 
 

20. หน้ีสินอื่น 
(หนวย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554 
  (จัดประเภทใหม)  
คาใชจายดําเนินงานคางจาย 85,772,918 185,943,615 197,040,027 
คานายหนาจากการรับประกันภัยโดยตรง

คางจาย 164,660,046 121,073,682 91,175,713 
คานายหนาจากการรับประกันตอคางจาย 19,040,089 16,152,794 278,637,878 
เจาหนี้อื่น 113,970,390 121,068,464 270,505,828 
เจาหนี้ตั้งฝากเพ่ือชําระคาเบี้ยประกัน 20,772,235 18,965,395 23,893,331 
ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 52,816,442 29,671,946 30,445,579 
อื่นๆ 17,863,940 11,439,142 9,974,853 
รวม 474,896,060 504,315,038 901,673,209 

21. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน               
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

22. สํารองท่ัวไป 
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 4/2555 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯนําสํารอง

ทั่วไปจํานวน 650 ลานบาทมาจัดสรรเปนกําไรสะสมที่ยังมิไดจัดสรรเพื่อเปนกระแสเงินสดสภาพ
คลองทั่วไปในการดําเนินงาน
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19. Loan 

(Unit: Baht) 

 Interest rate 

(% p.a.) 

31 December 

2012 

31 December 

2011 

Short-term loan 6 months fixed deposit 

+ 2.5% 1,000,000,000 - 

20. Other liabilities 

(Unit: Baht) 

 31 December 2012 31 December 2011 1 January 2011 

  (Reclassified)  

Accrued operating expenses 85,772,918 185,943,615 197,040,027 

Accrued commission from direct insurance 164,660,046 121,073,682 91,175,713 

Accrued commission from reinsurance 19,040,089 16,152,794 278,637,878 

Other payables 113,970,390 121,068,464 270,505,828 

Suspense account for premium payments 20,772,235 18,965,395 23,893,331 

Value added tax payable 52,816,442 29,671,946 30,445,879 

Others 17,863,940 11,439,142 9,974,853 

Total 474,896,060 504,315,038 901,673,209 

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. 

22. General Reserve 

 The Annual General Meeting of the Company’s shareholders No. 4/2555 held on 26 

April 2012 passed the resolution, approval the appropriation of general reserve of Baht 

650 million to be unappropriated retained earnings for the purpose of operating cash 

flow and liquidity. 
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24. คาใชจายในการดําเนินงาน 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
  (จัดประเภทใหม) 
คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับ   
   ประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน 376,828,848 398,364,760 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณที่   
   ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย 76,382,543 68,867,354 
คาภาษีอากร  2,760,042 1,096,542 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  34,093,776 23,476,836 
คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ 427,464,846 440,317,977 
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 917,530,055 932,123,469 

25. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
เงินเดือนและคาแรงงาน 393,882,684 427,064,812 
เงินประกันสังคม 5,278,736 7,590,867 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 23,858,065 21,989,210 
ผลประโยชนอ่ืน ๆ 42,964,017 31,697,672 
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 465,983,502 488,342,561 

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานและบริษัทฯ จะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน กสิกรไทย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวา
ดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 23.8 
ลานบาท (2554: 22.0 ลานบาท) 

36 
 

27. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยู
ในระหวางป 

28. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทฯ คํานึงถึงเน้ือหา

ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังน้ี 
รายช่ือกิจการที่เก่ียวของกัน ความสัมพันธกับบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด  การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ภัทรสัมพันธ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เมืองไทย กรุป เซอรวิส จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ยุพงษ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ลิสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั สมบัติลํ่าซํา จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั สํานักงานสถาปนิกจุฬดษิฐ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทัหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน ขาวกลา จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ซังออนเร (กรุงเทพ) จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ปรุส (2008) จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิการไทย จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ศรีภพพรรณ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั สิทธิผลเซลส จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอ็น บลอสซ่ัม จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอ็น พี เอส คอมเมอรเชียล จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอสติมา คอนซัลติ้ง จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ฮิบ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
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24. Operating expenses 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

  (Reclassified) 
Personal expenses which are not expenses 

for underwriting and claims  376,828,848 398,364,760 

Premises and equipment expenses which are 

not expenses for underwriting 76,382,543 68,867,354 

Taxes and duties 2,760,042 1,096,542 

Bad debts and doubtful accounts 34,093,776 23,476,836 

Other operating expenses 427,464,846 440,317,977 

Total 917,530,055 932,123,469 

25. Employees expenses 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Salaries and wages 393,882,684 427,064,812 

Social security fund 5,278,736 7,590,867 

Employee benefit fund 23,858,065 21,989,210 

Others benefits 42,964,017 31,697,672 

Total 465,983,502 488,342,561 

26. 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 2012, 

the Company contributed Baht 23.8 million to the fund (2011: Baht 22.0 million). 

27. Earnings (losses) per shares 

Basic earnings (losses) per share amounts are calculated by dividing profit (loss) 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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27. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยู
ในระหวางป 

28. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทฯ คํานึงถึงเน้ือหา

ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังน้ี 
รายช่ือกิจการที่เก่ียวของกัน ความสัมพันธกับบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด  การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ภัทรสัมพันธ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เมืองไทย กรุป เซอรวิส จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ยุพงษ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ลิสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั สมบัติลํ่าซํา จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั สํานักงานสถาปนิกจุฬดษิฐ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทัหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน ขาวกลา จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ซังออนเร (กรุงเทพ) จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ปรุส (2008) จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิการไทย จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ศรีภพพรรณ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั สิทธิผลเซลส จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอ็น บลอสซ่ัม จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอ็น พี เอส คอมเมอรเชียล จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั เอสติมา คอนซัลติ้ง จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
บริษทั ฮิบ จํากัด การมีกรรมการรวมกันและ/หรือการถือหุน 
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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 
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 ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 
 2555 2554 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับรษิัทท่ีเกี่ยวของกัน   
เบี้ยประกันภัยตอ 39.2 286.0 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย

และการประกันตอตามประเภทของการ
ประกันภัยและสัญญาประกันภัยตอ 

เบี้ยประกันภัยรับ 448.1 428.2 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
และการประกันตอตามประเภทของการ
ประกันภัยและสัญญาประกันภัยตอ 

คาบําเหน็จจาย 103.1 72.4 ตามที่ระบใุนสัญญาเปนปกตทิางการคา 
คาบําเหน็จรับ 9.8 98.4 ตามที่ระบใุนสัญญาเปนปกตทิางการคา 
เงินปนผลรบั 1.7 27.8 ตามที่ประกาศจาย 
ดอกเบี้ยรบั 2.0 1.4 รอยละ 0.6 ถึงรอยละ 2.9 ตอป 
คาเชาและคาบริการจาย 124.2 44.9 ราคาตามสัญญา 
เงินสมทบ บรษิัท กลาง

คุมครองผูประสบภัย
จากรถ จํากัด 

22.9 16.9 ราคาตามสัญญา 

คาธรรมเนียมธนาคาร 10.3 10.9 อัตราเดียวกับสถาบันการเงนิและบริษทัที่
เก่ียวของคดิใหกับลูกคาทั่วไป 

คาสินไหมทดแทนจาย 120.6 13.1 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย 
อื่นๆ 0.8 - เปนไปตามราคาตลาด 

 



223 Annual Report 2012 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

 

36 

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) 

 2012 2011 Pricing policy 

Transactions with related 

companies 

   

Premium expenses 39.2 286.0 Normal commercial terms for 

insurance and reinsurance 

depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Premium written 448.1 428.2 Normal commercial terms for 

insurance and reinsurance 

depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Commission expenses 103.1 72.4 As stated in the agreement upon 

normal commercial terms for 

business operations 

Commission income 9.8 98.4 As stated in the agreement upon 

normal commercial terms for 

business operations 

Dividend income 1.7 27.8 As declared 

Interest income 2.0 1.4 0.6% - 2.9% per annum 

Rental and service expenses 124.2 44.9 Contract price 

Contribution to the compulsory of 

motor insurance’s fund 

22.9 16.9 Contract price 

Bank charges 10.3 10.9 Same rate as those charged by 

financial institutions and related 

company to general customers 

Claim expenses 120.6 13.1 Normal commercial term for 

insurance 

Others 0.8 - Market value 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงคางกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวมีดังน้ี 

28.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในหุนทุนในตลาดหลักทรัพย     
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 62,255,569 71,595,000 89,610,102 125,145,000 
บริษทั ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 63,664,851 206,700,000 63,664,851 167,700,000 
 125,920,420 278,295,000 153,274,953 292,845,000 
เงินลงทุนในหลักทรัพย - หุนกู     
บริษทั ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 20,082,316 20,164,026 10,000,000 10,036,370 
 20,082,316 20,164,026 10,000,000 10,036,370 
เงินลงทุนในหุนทุนนอกตลาดหลกัทรัพย     
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 5,253,244  5,253,244  
บริษทั กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 683,180  683,180  
บริษทั ที ไอ ไอ จํากัด 372,500  372,500  
 6,308,924  6,308,924  

28.2 อื่นๆ 
(หนวย: ลานบาท) 

 2555 2554 
เงินฝากสถาบันการเงิน   
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 246.9 159.7 
   
เบี้ยประกันภัยคางรับ (รับตรงและแบงคแอสชัวรันส)   
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 148.1 97.7 
อ่ืนๆ 1.6 17.5 
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As at 31 December 2012 and 2011, outstanding balances with those related 

companies are as follows: 

28.1 Investments in securities 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

 Cost Fair value Cost Fair value 

Investments in listed stocks     

Kasikorn Bank Pcl. 62,255,569 71,595,000 89,610,102 125,145,000 

Phatra Leasing Pcl. 63,664,851 206,700,000 63,664,851 167,700,000 

 125,920,420 278,295,000 153,274,953 292,845,000 

Investments in securities - Debentures     

Phatra Leasing Pcl. 20,082,316 20,164,026 10,000,000 10,036,370 

 20,082,316 20,164,026 10,000,000 10,036,370 

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) 

 2012 2011 

Deposits with financial institution   
Kasikorn Bank Pcl. 246.9 159.7 
   

Premiums receivables (Direct and Bancassurance) 
Kasikorn Bank Pcl. 148.1 97.7 

Others 1.6 17.5 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายผลประโยชนที่ใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 
 2555 2554 

ผลประโยชนระยะสั้น 49.1 93.6 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 8.9 4.6 
รวม 58.0 98.2 

29. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
เงินฝากประจํา 34,000,000 34,000,000 

30. ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หลักทรัพยที่วางไวเปนเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยมีดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
พันธบัตรรัฐบาล 610,876,336 643,677,115 

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป 27,440,822 15,341,264 
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป 17,894,663 12,099,558 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป 45,335,485 27,440,822 
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 Directors and management’s benefits 

 During the year ended 31 December 2012 and 2011, the Company accounted for 

benefits of its directors and management personnel as following. 

(Unit: Million Baht) 

 2012 2011 

Short-term benefits 49.1 93.6 

Long-term benefits 8.9 4.6 

Total 58.0 98.2 

29. Assets pledged with the Registrar 

 As at 31 December 2012 and 2011, the following assets have been pledged with the 

Registrar in accordance with the Non-life Insurance Act. 

(Unit: Baht) 
 2012 2011 

Fixed deposits 34,000,000 34,000,000 

30. Assets reserve with the Registrar  

 As at 31 December 2012 and 2011, the following assets have been pledged as non-life 

insurance reserve with the Registrar in accordance with the Non-life Insurance Act. 

(Unit: Baht) 
 2012 2011 

Government bonds 610,876,336 643,677,115 

31. Contribution to the General Insurance Fund 

(Unit: Baht) 

 2012 2011 

Accumulated contribution at the beginning of the year 27,440,822 15,341,264 

Contribution during the year 17,894,663 12,099,558 

Accumulated contribution at the end of the year 45,335,485 27,440,822 



 รายงานประจำปี 2555  228

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

40 
 

32.  เงินปนผลจาย 
 เงินปนผลจายที่ประกาศจายในป 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ

ประจําปผูถือหุนเมื่อ รวมเงินปนผล เงินปนผลตอหุน 
เงินปนผลประจําป 2554 วันที่ 26 เมษายน 2555 44,250,000 0.75 
เงินปนผลประจําป 2553 วันที่ 28 เมษายน 2554 236,000,000 4.00 

33. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดําเนินธุรกิจใน       

สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงใน    
งบการเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

34. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะ อุปกรณและ

บริการอ่ืน ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 5 ป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาดังกลาว

ดังน้ี 
 ลานบาท 
จายชําระภายใน:  
1 ป 37.5 
2 ถึง 5 ป 34.3 

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
 ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุนในการพัฒนาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 มีจํานวนประมาณ 2.8 ลานบาท 
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32. Dividend paid 

 Details of dividend declared in 2012 and 2011 are as follows:  

(Unit: Baht) 

 

Approved by Shareholders’ 

Annual General Meeting on Total dividends 

Dividend                      

per share 

2011 annual dividend 26 April 2012 44,250,000 0.75 

2010 annual dividend  28 April 2011 236,000,000 4.00 

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 2012 are as follows: 

Million Baht 

Payable within:  

1 year 37.5 

2 to 5 years 34.5 

34.2 Capital Commitments 

 Capital commitments contracted for system implementation and computer equipment 

as at 31 December 2012 was amounting to approximately Baht 2.8 million. 
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34.3 การค้ําประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

เปนจํานวนเงินประมาณ 3.4 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

34.4 คดีฟองรอง 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ถูกฟองรองคดีจากการเปนผูรับประกันภัย โดยมีทุนทรัพยถูก

ฟองเปนจํานวนเงินโดยรวมประมาณ 2,536.0 ลานบาท การพิจารณาคดีดังกลาวยังไมแลวเสร็จและ 
บริษัทฯ คาดวาจะชนะคดี อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบันทึกสํารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกอน
การเอาประกันภัยตอในงบการเงินเปนจํานวน 378.9 ลานบาท 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
35.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107        

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เบี้ยประกันภัยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม และเงินกูยืม 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ดังน้ี 

  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับเบี้ยประกันภัยคางรับ เงินคางรับเกี่ยวกับการ

ประกันภัยตอและเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินเปนประกัน 
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินใหกูยืมและเบี้ยประกันภัยคางรับไมมี

สาระสําคัญ เน่ืองจากผูกูยืมเงินและผูเอาประกันภัยของบริษัทฯ กระจายอยูในอุตสาหกรรมที่
แตกตางกันและภูมิภาคตางๆ ในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยดังกลาวหลังหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน, เงินลงทุน

ในหลักทรัพย, เงินใหกูยืมและเงินกูยืม 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม

ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันที่ครบกําหนด (แลวแต
วันใดจะถึงกอน) ไดดังน้ี 
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34.3 Bank guarantees 

 As at 31 December 2012, there were outstanding bank guarantees of approximately 

Baht 3.4 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 2012, the Company had been sued as insurer, with the amounts 

sued for amounting to approximately Baht 2,536.0 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 378.9 million for potential losses 

has been made in the financial statements. 

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, loans 

receivable, and loan.  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, investments in securities, loans receivable, and loan.  
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(หนวย: ลานบาท) 

 2555 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา  อัตรา 
 ภายใน  มากกวา ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย 

รายการ 1 ป 2 - 5 ป 5 ป ลอยตัว รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
รายการเทียบเทาเงินสด 370.6 - - 872.9 1,243.5 0.0 – 3.3 
เงินลงทุนในหลักทรัพย       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ - สทุธ ิ 316.2 653.0 454.7 - 1,423.9 0.3 – 8.3 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 353.1 987.2 95.5 - 1,435.8 2.7 – 7.4 
เงินฝากสถาบันการเงิน  1,220.9 80.0 - - 1,300.9 1.6 – 4.0 

เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสิน       
   จํานองเปนประกัน - สุทธิ 19.9 - 0.3 - 20.2 5.0 – 8.0 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืม 1,000.0 - - - 1,000.0 4.8 - 5.0 

(หนวย: ลานบาท) 
 2554 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา  อัตรา 
 ภายใน  มากกวา ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย 

รายการ 1 ป 2 - 5 ป 5 ป ลอยตัว รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
รายการเทียบเทาเงินสด 64.7 - - 184.8 249.5 0.0 – 0.8 
เงินลงทุนในหลักทรัพย       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ - สทุธ ิ 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 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯ พิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญเน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีธุรกรรมที่
เปนเงินตราตางประเทศ และไมมีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มี
สาระสําคัญคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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34.3 การค้ําประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

เปนจํานวนเงินประมาณ 3.4 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

34.4 คดีฟองรอง 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ถูกฟองรองคดีจากการเปนผูรับประกันภัย โดยมีทุนทรัพยถูก

ฟองเปนจํานวนเงินโดยรวมประมาณ 2,536.0 ลานบาท การพิจารณาคดีดังกลาวยังไมแลวเสร็จและ 
บริษัทฯ คาดวาจะชนะคดี อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบันทึกสํารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกอน
การเอาประกันภัยตอในงบการเงินเปนจํานวน 378.9 ลานบาท 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
35.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107        

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เบี้ยประกันภัยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม และเงินกูยืม 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ดังน้ี 

  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับเบี้ยประกันภัยคางรับ เงินคางรับเกี่ยวกับการ

ประกันภัยตอและเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินเปนประกัน 
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินใหกูยืมและเบี้ยประกันภัยคางรับไมมี

สาระสําคัญ เน่ืองจากผูกูยืมเงินและผูเอาประกันภัยของบริษัทฯ กระจายอยูในอุตสาหกรรมที่
แตกตางกันและภูมิภาคตางๆ ในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยดังกลาวหลังหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน, เงินลงทุน

ในหลักทรัพย, เงินใหกูยืมและเงินกูยืม 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม

ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันที่ครบกําหนด (แลวแต
วันใดจะถึงกอน) ไดดังน้ี 
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  Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2012 and 2011 classified 

by type of interest rates are summarised in the table below, with those financial assets 

and liabilities 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) 

 2012 

 Fixed interest rates Floating   

 Within 2 - 5 Over interest  Interest rate 

Transactions 1 year years 5 years rate Total (% p.a.) 

Financial assets       

Cash equivalent 370.6 - - 872.9 1,243.5 0.0 - 3.3 

Investments in securities       

 Government and state enterprise 

 securities, net 316.2 653.0 454.7 - 1,423.9 0.3 - 8.3 

 Private enterprise debt securities 353.1 987.2 95.5 - 1,435.8 2.7 - 7.4 

 Deposits at financial  institutions 1,220.9 80.0 - - 1,300.9 1.6 - 4.0 

Mortgage loans - net 19.9 - 0.3 - 20.2 5.0 - 8.0 

Financial liabilities       

Loan 1,000.0 - - - 1,000.0 4.8 - 5.0 

(Unit: Million Baht) 

 2011 

 Fixed interest rates Floating   

 Within 2 - 5 Over interest  Interest rate 

Transactions 1 year years 5 years rate Total (% p.a.) 

Financial assets       

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 

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. 
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35.2  มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง

ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ         
ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัด               
มูลคาที่เหมาะสม 

 บริษัทฯ ใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังน้ี 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด 

 เงินลงทุนทั่วไป มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนคํานวณโดยใชเทคนิคการประมาณมูลคาดังน้ี 

- การอางอิงราคาซื้อขายของเงินลงทุนอ่ืนที่คลายคลึงกันที่มีตลาดรองรับหรือ 

- วิเคราะหมูลคากระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคิดลดดวยอัตราความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 

(หนวย: ลานบาท) 
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนทั่วไป 46.0 53.4 

 เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุนกู และต๋ัวเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือนอยกวา 90 วัน 
มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการ
หาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 ราคาตามบัญชีและราคายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดมี
ดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,007.7 1,042.2 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 694.3 708.0 

 เงินใหกูยืม 
 มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมที่ใชอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไมมีความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญถือ

ตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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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 46.0 53.4 

 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 2012, 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 1,007.7 1,042.2 

Private enterprise debt securities 694.3 708.0 
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36. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และการดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ คปภ. 

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 รายการบัญชีดังตอไปน้ีมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงวดบัญชี

ปจจุบัน 

 (หนวย: บาท) 
  31 ธันวาคม 2554 

 ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว 
งบแสดงฐานะการเงิน   
เบี้ยประกันภัยตอจายลวงหนา 49,167,981 678,571,699 
สินทรัพยอ่ืน 217,612,922 478,329,300 
เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา 566,754,665 1,196,158,383 
หน้ีสินอ่ืน 504,315,038 765,031,416 

 (หนวย: บาท) 
  31 ธันวาคม 2554 

 ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ

คาสินไหมทดแทน 2,373,512,499 2,434,898,626 
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 192,854,813 231,743,685 
คาใชจายในการดําเนินงาน 932,123,469 831,848,470 

 การจัดประเภทดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของเจาของตามที่ไดรายงานไวกอนหนาน้ี 

38. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที ่26 กุมภาพันธ 2556 
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(หนวย: ลานบาท) 
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนทั่วไป 46.0 53.4 

 เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุนกู และต๋ัวเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือนอยกวา 90 วัน 
มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการ
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 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 ราคาตามบัญชีและราคายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดมี
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(หนวย: ลานบาท) 
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,007.7 1,042.2 
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ตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 



237 Annual Report 2012 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

 

43 

 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. 

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. 

37. Reclassification 

The following transactions have been reclassified to conform with the current period’s 

classification.  

(Unit: Baht) 

 31 December 2011 

 As reclassified  As previous reported 

Statements of financial position   

Prepaid premium ceded 49,167,981 678,571,699 

Other assets 217,612,922 478,329,300 

Premiums received in advance 566,754,665 1,196,158,383 

Other liabilities 504,515,038 765,031,416 

 (Unit: Baht) 

 31 December 2011 

 As reclassified  As previous reported 

Statements of comprehensive income   

Claims and losses adjustment expenses 2,373,512,499 2,434,898,626 

Other underwriting expenses 192,854,813 231,743,685 

Operating expenses 932,123,469 831,848,470 

 The reclassifications had no effect to previously reported profit or equity. 

38. Approval of financial statements 

  These financial statements were authorised for issue by the Company’s Director on            

26 February 2013. 



ข้อมูลทั่วไป 

Company Profile

1.1	 ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อ MTI 
 ทะเบียนเลขที่ 0107551000151
 ประกอบธุรกิจ รับประกันวินาศภัย
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 0 2665 4000, 0 2290 3333
 โทรสาร 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
 เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com 
 ทุนจดทะเบียน 590,000,000 บาท
 ทุนชำระแล้ว 590,000,000 บาท
 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

1.2	 นิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นและมีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ
 ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอนโดมิเนียม ชั้น 7 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 0 2693 3990-9
 ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
 ทุนจดทะเบียน 4,830,000,000 บาท
 ทุนที่ชำระแล้ว 4,794,064,050 บาท
 จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น
  บุริมสิทธิ์ 383,406,405 หุ้น
 จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ หุ้นสามัญ 10,983,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.44
   หุ้นบุริมสิทธิ์ 43,094,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.24

1.3	 บุคคลอ้างอิง
 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่ตั้ง เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2229 2800
 โทรสาร 0 2654 5427
 Call Center 0 2229 2888
 e-MailTSDCallCenter@set.co.th
 เว็บไซต์ www.tsd.co.th

 ผู้สอบบัญช ี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย
  นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
  นางสาวภูริ์พรรณ  เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4950 และ/หรือ
  นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ
  นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734
 ที่ตั้ง เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิต คอมเพล็กซ์
  ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 โทรศัพท์ 0 2264 0777, 0 2661 9190
 โทรสาร 0 2264 0790, 0 2661 9192

 สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 โทรศัพท์ 0 2290 3221-4
 โทรสาร 0 2276 4050
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1.1	 Company	Name Muang Thai Insurance Public Company Limited
 Symbol MTI
 Public Company Registration No. 0107551000151 
 Type of Business Insurance
 Head Office 252 Ratchadaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
 Telephone 0 2665 4000, 0 2290 3333
 Facsimile 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
 Website www.muangthaiinsurance.com
 Authorized Registered Capital 590 Million Baht
 Paid-up Capital 590 Million Baht
 Number of Paid-up Ordinary Shares 59 Million Shares
 Par Value Per Share 10 Baht

1.2	 Investment	in	Other	Company
 Company Name Muang Thai Real Estate Public Company Limited
 Address 252/6, 7th Fl., Muang Thai–Phatra Condominium,
  Ratchadaphisek Road, HuayKwang, Bangkok 10310
 Telephone 0 2693 3990-9
 Sector Real Estate 
 Authorized Registered Capital 4,830,000,000 Baht
 Paid-up Capital 4,794,064,050 Baht
 Issued Shares Ordinary Shares 96,000,000 Shares
  Preferred Shares 383,406,405 Shares
 Shares Held Ordinary Shares 10,983,945 Shares 11.44%
  Preferred Shares 43,094,365 Shares 11.24%

1.3	 Reference
 Transfer	Agent	and	Registrar  Thailand Securities Depository Co., Ltd.
  The Stock Exchange of Thailand Building
  62 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
 Telephone 0 2229 2800
 Facsimile 0 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	
 Telephone 0 2229 3221-4
 Facsimile  0 2276 4050
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บร�ษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท: 0 2665 4000, 0 2290 3333
โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033

Muang Thai Insurance Public Company Limited
252 Rachadaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310 
Tel: 0 2665 4000, 0 2290 3333
Facsimile: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
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