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ส่วนที่  1 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

ความเป็นมา บริษทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

20 มิถุนายน 2551 กา้วแรกสู่บริษทัประกนัวนิาศภยัระดบัแนวหนา้ของประเทศไทย ภายใตช่ื้อ “บริษทั เมืองไทยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)” การเปิดบนัทึกหนา้ใหม่ในคร้ังน้ี เกิดจาก “การควบกิจการระหวา่ง บริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 

เมืองไทยประกนัภยั จาํ กดั” เป็นการผนึกกาํลงัคร้ังประวติัศาสตร์ของธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือเพิ่มความแขง็แกร่ง และศกัยภาพในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ และการใหบ้ริการ โดยรวมความเช่ียวชาญของทั้ง 2 บริษทั ใหส่้งเสริมจุดเด่นซ่ึงกนัและกนัอยา่งลงตวั รวมไปถึงการ

แสดงความพร้อมเพ่ือสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกนัภยัในอนาคตอนัใกล ้

 

“ ดว้ยเป้าหมายและความมุ่งมัน่เพื่อประกาศช่ือสู่ความเป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัชั้นนาํอนัดบัตน้ของประเทศภายใน 5 ปี ดว้ย

เบ้ียประกนัภยัท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึน 2 เท่า หรือ 7,000 ลา้นบาท และเป็นบริษทัท่ีมีความมัน่คง และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 590 ลา้นบาท มีความเป็นมืออาชีพดา้นการประกนัภยั รวมไปถึงเป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัของคนไทยท่ีมีการบริหารงานดว้ย

หลกัจริยธรรมและความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภิบาล  ” โดยมีคุณกฤตยา ลํ่าซาํ และคุณนวลพรรณ ลํ่าซาํ  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการ  

 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่สาธารณชน ดว้ยพฒันาการท่ีดีมาโดยตลอด มีเอกลกัษณ์

ในความเป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัของคนไทยท่ีเนน้การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภิบาล ใหค้วามใส่ใจสงัคม ซ่ึง

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตระหนกัถึงความสาํคญัและร่วมใจกนัรักษาไวอ้ยา่งต่อเน่ือง จากการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพประกอบ

กบัการใหบ้ริการท่ีซ่ือสตัยสุ์จริตแก่ลูกคา้จนไดรั้บความไวว้างใจ ทาํใหช่ื้อเสียงของบริษทั เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของสาธารณชนทัว่ไป 

 

จากวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทั สู่กระบวนการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ทาํใหบ้ริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) มุ่งมัน่ในการเป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีมีความพร้อมในการพฒันาขีดความสามารถในการดาํเนินงาน ทั้งดา้นบุคลากรท่ีมี

คุณภาพและการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั พร้อมนาํเสนอความคุม้ครองท่ีสามารถตอบสนองไดค้รบทุกความตอ้งการ

ของลูกคา้ โดยเนน้ความสาํคญัในการใหบ้ริการลูกคา้ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลาย ผูเ้อา

ประกนัสามารถแจง้เหตุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง บริษทั พร้อมยนืหยดัเคียงขา้งลูกคา้ในทุกสถานการณ์ เพ่ือใหคุ้ณรู้สึกอบอุ่นใจและยิม้ไดเ้ม่ือ

ทาํประกนัภยักบัเมืองไทยประกนัภยั ดงัสโลแกน “ เมอืงไทยประกนัภยั ยิม้ได้เมือ่ภยัมา ”   

 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญั ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ: Corporate Social 

Responsibility (CSR) โดยมุ่งมัน่ดาํเนินกิจกรรมและโครงการเพ่ือสงัคมมาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพึง

มีต่อสงัคมโดยรวม ทั้งน้ีไดมี้นโยบายจดัทาํโครงการต่างๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 ท่ีผา่นมา บริษทั ไดด้าํเนินงานดา้นกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นคนพิการทั้งในระดบัชุมชนประเทศ รวมทั้งใหก้าร

สนบัสนุนดา้นการรักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ อีกทั้งบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนและบริจาคเงิน ส่ิงของ ช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร และการส่งเสริมรณรงคป์ลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามแก่เดก็และเยาวชนไทย 
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 พร้อมกนัน้ี พนัธกิจ (Mission) หลกัท่ีสาํคญัของบริษทัประการหน่ึง คือ การเป็นผูน้าํในธุรกิจประกนัวนิาศภยัท่ีใหค้วามสาํคญั

กบัการทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสงัคมและพนกังาน ภายใตป้รัชญา คือ ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ :  

โครงการ “อาสาเมอืงไทยฯ” 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั  (มหาชน)  มุ่งมัน่ดาํเนินงานดา้นกิจรรมองคก์รเพ่ือสงัคมอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั โดย

ตระหนกัดีถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสงัคมโดยรวม ทั้งน้ีไดมี้นโยบายจดัทาํโครงการต่างๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ  และสนบัสนุน

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมมาโดยตลอด 

 ท่ีผา่นมา บริษทั ใหค้วามสาํคญั ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ : Corporate Social Responsibility 

(CSR) โดยเฉพาะในดา้นกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นคนพิการทั้งในระดบัชุมชน ประเทศ นอกเหนือไปจากนั้น ยงัใหก้าร

สนบัสนุนและบริจาคเงิน ส่ิงของช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร รวมทั้งการส่งเสริมรณรงคป์ลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามแก่เด็ก

และเยาวชนไทย   

พร้อมกนัน้ีไดป้ระกาศ  MISSION หลกัท่ีสาํคญัของบริษทั คือ การเป็นผูน้าํในธุรกิจประกนัวนิาศภยัท่ีใหค้วามสาํคญักบัการทาํ

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสงัคมและพนกังาน โดยตระหนกัดีถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสงัคมโดยรวม ทั้งน้ีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษทั จาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัพนกังานของบริษทัใหมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง  ๆ มากท่ีสุด เพราะ

พนกังานคือหวัใจสาํคญัขององคก์ร จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการอาสาเมืองไทยฯ ข้ึนมา เพ่ือส่งเสริมความสาํเร็จดา้น  CSR อีกทั้งยงัเป็นการ

ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รต่อสาธารณชน 

กจิกรรมเพือ่สังคม ในปี 2551 

 

 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) นาํทพันกักีฬาคนพิการ อดีตทีมชาติ

ไทย บินสู่ปักก่ิง ประเทศจีน เพื่อร่วมเชียร์ไทยในโอลิมปิกเกมส์ 2008 จาํนวนกวา่ 30 คน พร้อมคณะผูบ้ริหาร บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) ใหเ้กียรติร่วมส่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

นกักีฬาคนพิการร่วมเชียร์ไทยในโอลิมปิกเกมส์ 2008 

 

 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ และ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดังานมหกร รมนวตักรรมส่งเสริมศกัยภาพคนพิการไทย เม่ือวนัท่ี 27 – 28 สิงหาคม 2551 ณ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ซ่ึงงานน้ีเป็นการแสดงศกัยภาพของคนพิการไทยวา่มีความสามารถเทียบเท่ากบัคนทัว่ไป 

สนบัสนุนการจดัมหกรรมนวตักรรมส่งเสริมศกัยภาพคนพิการไทย 

 

 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มอบทุนสนบัสนุนจาํนวน 30,000 บาท แก่เครือข่ายเยาวชนพฒันาศกัยภาพ Youth 

for Next Step ของกลุ่มนิสิต นกัศึกษา และนกัเรียนจากสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ เพ่ือจดักิจกรรม “Youth Day ทาํดีไร้ยางอาย คร้ังท่ี

2” โดยมีตวัแทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พร้อมสมาชิกเครือข่ายเป็นตวัแทนรับมอบ นบัเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ี บริษทั ร่วมเป็น

ผูส้นบัสนุนหลกั ทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการส่งเสริมและสนบัสนุนเยาวชนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตอาสา เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพฒันา

สงัคมต่อไป ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ทาํดีก็เท่ได”้ 

กจิกรรมเครือข่ายนิสิต นักศึกษา “Youth Day ทาํดไีร้ยางอาย คร้ังที ่2”   
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 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั เขา้ร่วมโครงการ Shred 2 Share กบับริษทั 

อินโฟเซฟ จาํกดั ซ่ึงเป็นโครงการท่ีนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้มาเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล เพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่  และถา้บริษทั มีกระดาษท่ีใช้

แลว้มาเขา้โครงการน้ีทุกๆ จาํนวน 2 ตนั บริษทั อินโฟเซฟ จะสมทบเงินทุน 2,000 บาท สาํหรับการซ้ือหนงัสือบริจาคใหแ้ก่เดก็นกัเรียน

ท่ียากจน โครงการน้ีนอกจากจะรักษาส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัเป็นการสนบัสนุนการศึกษาของเดก็นกัเรียนดว้ย 

กลุ่มเมืองไทยร่วมรณรงคส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ทาํความดีส่งทา้ยปี 2551 ณ โรงเรียนศรีสงัวาลย ์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ใน

พระราชูปถมัภข์องสมเดจ็พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ดว้ยการเล้ียงอาหารกลางวนันอ้งๆ ผูพิ้การจาํนวนกวา่ 300 คน  พร้อมกนัน้ียงั

ไดส้นบัสนุนการปลูกผกัไร้ดินปลอดสารพิษ (ไฮโดรโพนิค) การมอบอุปกรณ์กีฬาและชุดสนบัสนุนการเรียนการสอนของนอ้งๆ ผูพิ้การ

อีกจาํนวนมาก สร้างความประทบัใจ และรอยยิม้ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ ตามสโลแกนวา่ “แบ่งฝันปันรัก” 

กิจกรรม “แบ่งฝันปันรัก” 

 

 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สนบัสนุนโครงการอาสาสมคัรแพทยพ์ยาบาลไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา 

ซ่ึงเป็นโครงการรักษาผูป่้วยโรคปากแหวง่ จมูกโหวง่ และโรคทางสายตา ณ โรงพยาบาลตาํรวจ และวชิระพยาบาล โดย บริษทั ใหก้าร

ช่วยเหลือค่าเดินทางสาํหรับผูป่้วย และประสานงานเร่ือง ท่ีพกัและรถรับส่งผูป่้วย รวมทั้งรับผดิชอบค่าท่ีพกัของคณะแพทยพ์ยาบาลไทย

และนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา โครงการน้ีมีจาํนวนผูป่้วยท่ีมาขอรับการรักษาประมาณ 800 คน 

โครงการอาสาสมคัรแพทยพ์ยาบาลไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา 

 

 1.1 ช่ือบริษทั   บริษทั เมืองไทยประกนัภยั  จาํกดั (มหาชน)   

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 ช่ือยอ่   MTI 

 ทะเบียนเลขท่ี   0107551000151 

 ประกอบธุรกิจ   รับประกนัวนิาศภยั 

สถานท่ีตั้ง   เลขท่ี 252 ถนนรัชดาภิเษก   

   แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์  0-2665-4000, 0-2290-3333 

โทรสาร    0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033 

 เวบ็ไซต ์   www.muangthaiinsurance.com  

 ทุนจดทะเบียน  590,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้  590,000,000 บาท 

 ประกอบดว้ยหุน้สามญั  59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

 

 1.2 นิติบุคคลท่ีบริษทั ถือหุน้และมีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 ช่ือบริษทั   บริษทั เมืองไทยเรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)  

 สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี  252/251, 252/253 อาคารเมืองไทย-ภทัรคอมเพลก็ซ์ อาคาร 2 ชั้น 6  

    ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 เบอร์โทรศพัท ์  0-2693-3399 

 ประเภทธุรกิจ    พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์



total.doc (แบบ 56-1) 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)    Page 6 of 59 

 ทุนจดทะเบียน  4,830,000,000 บาท 

 ทุนท่ีชาํระแลว้  4,794,064,050 บาท 

 จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่าย   หุน้สามญั   96,000,000 หุน้ 

    หุน้บุริมสิทธ์ิ 383,406,405 หุน้ 

 จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ หุน้สามญั   10,983,945 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.44 

    หุน้บุริมสิทธ์ิ   43,094,365 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.24 

 

 1.3 บุคคลอา้งอิง 

  - นายทะเบียนหุน้  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

   ท่ีตั้ง    เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

      ชั้น 4,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศพัท ์  0-2229-2800   

   โทรสาร   0-2359-1259 

   Call Center  0-2229-2888 

   e-mail    contact.tsd@set.co.th 

   เวบ็ไซต ์  www.tsd.co.th 

  - ผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั โดย 

 นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/หรือ 

 นางสาววสิสุตา จริยาธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853 และ/หรือ  

 นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172 และ/หรือ  

 นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972  

   ท่ีตั้ง    เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิต คอมเพลก็ซ์   

      ชั้น 33  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร10110 

   โทรศพัท ์  0-2264-0777 , 0-2661-9190 

   โทรสาร   0-2264-0790 , 0-2661-9192 

 

  -  สาํนกัเลขานุการบริษทั  บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

   โทรศพัท ์  0-2290-3221-4 

   โทรสาร  0-2276-4050 

 

 

mailto:contact.tsd@set.co.th�
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2. ปัจจยัความเส่ียง 
 

ภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 การชะลอตวัของเศรษฐกิจในสหรัฐ และความผนัผวนของราคานํ้ ามนัในปี 2551 ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก 

ผลท่ีเกิดข้ึนดงักลา่วกระทบต่อประเทศไทยอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ การขยายตวัภาคการผลิตลดลง ตน้ทุนสินคา้และบริการสูงข้ึน ส่งผลให้

ภาวะเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ทาํใหผู้บ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือลดลง ยิง่ไปกวา่น้ีสภาวะการเมืองท่ีไม่แน่นอนของประเทศ ทาํใหน้กั

ลงทุนจากต่างประเทศไม่กลา้ตดัสินใจลงทุน หรือชะลอการลงทุน และนกัลงทุนบางส่วนยกเลิกแผนการลงทุน 

 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองดงักล่าว ทาํใหผู้บ้ริโภคใชเ้วลามากข้ึนในการตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการท่ี

จาํเป็นต่อชีวติประจาํวนั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการขยายตวัของธุรกิจประกนัภยั    บริษทัประ กนัภยัจึงตอ้งเร่งปรับตวัเพ่ือรับมือกบั

สภาวะดงักล่าว โดยการพฒันาระบบการใหบ้ริการและการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนควบคุมค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ 

ใหเ้หมาะสม เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งทางการเงินใหม้ัน่คง เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูบ้ริโภคและนกัลงทุน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

 ภาวะอุตสาหกรรมของการประกนัภยัในปี 2551 มีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง บริษทัประกนัภยัหลายแห่งมีการปรับตวัอยา่ง

มากเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้เช่น การเพ่ิมช่องทางการขาย การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และการแสวงหาพนัธมิตรท่ีมี

ความสามารถทางธุรกิจเฉพาะหรือสามารถเอ้ือประโยชนใ์นดา้นขอ้มูลผูบ้ริโภค เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้น บริษทัประกนัภยัจึงตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการพิจารณารับประกนัภยั ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหท้นัสมยั  ตอ้งมีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ เพ่ื อใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศและสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี  อีกทั้งยงัสามารถครองส่วนแบ่งตลาดใหมี้รายไดเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานและตอบแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่ง

เหมาะสม 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของทางการ 

 ในปี 2551 ไดมี้การออกพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัท่ี 2) ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดมี้การร่างระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัน้ีและเป็นไปตามหลกัสากล เช่น แนว

ทางการตรวจสอบและกาํกบั  การดาํรงเงินกองทุน ตามระดบัความเส่ียง   การคาํนวณเงินสาํรองประกนัภยัดว้ยวธีิทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐานขั้นตํ่าในการบริหารความเส่ียงของบริษทัประกนัภยั และหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเก็บเบ้ียประกนัภยัสาํหรับ

กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์  เป็นตน้    นโยบายส่วนใหญ่เนน้การมีธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างความมัน่คงของบริษทัประกนัภยั 

 จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว บริษทัประกนัภยัจะตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสร้าง

ความพร้อมในหลายๆ ดา้น รวมทั้งสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติัตามกฏระเบี ยบต่างๆ ได้

อยา่งเหมาะสม เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของประชาชน  คปภ. ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั 

 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการวเิคราะห์และควบคุมความเส่ียงในการดาํเนิน

ธุรกิจใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ตามลกัษณะความเส่ียง ดงัน้ี 
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1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)  

หมายถึง ความเส่ียงจากการกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและการนาํไปปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม หรือไม่

สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

มีหน่วยงานท่ีดูแลดา้นกลยทุธ์ท่ีมีการเตรียมความพร้อมเป็นอยา่งดีในการปรับปรุงพฒันากลยทุธ์ โดยการคน้ควา้และ

วเิคราะห์ในเชิงลึกทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และคู่แข่งขนัดว้ยการจาํลองท่ีเหมาะสม ในหลายแง่มุมทางธุรกิจและ

กระบวนการทาํงาน ทาํการถ่ายทอดกลยทุ ธ์ดงักล่าวไปยงัหน่วยธุรกิจใหส้อดคลอ้งกนัทัว่ทั้งองคก์ร และหลงัจากมีการนาํกลยทุธ์ไปใช้

แลว้ จะตอ้งทาํการติดตามผลเปรียบเทียบกบัประมาณการและงบประมาณ รวมทั้งปัจจยับ่งช้ีในเร่ืองความเส่ียงและส่งสญัญาณเตือนไป

ยงัหน่วยธุรกิจ ใหห้าแนวทางป้องกนัและสร้างโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ 

 

2. ความเส่ียงจากการรับประกนั (Insurance Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหาย ท่ีต่างไปจากสมมติฐาน

ในการคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณารับประกนัภยั 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงจากการรับประกนั 

ความเหมาะสมของเบ้ียประกนัภยัแต่ละผลิตภณัฑ ์จะพิจารณาบนพ้ืนฐานขอ้มูลในอดีตของสินไหมและค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ค่านายหนา้ ค่าใชจ่้ายในการขายและการตลาด ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและบริหารจดัการ  และค่าใชจ่้ายท่ีเกิด

จากการรับประกนัภยัต่อ รวมเป็นอตัราส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินรวมของแต่ละผลิตภณัฑ ์

การดาํรงเงินสาํรองบริษทัตอ้งมีการคาํนวณและดาํรงยอดเงินสาํรองใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงในปี 2552 บริษทั

จะคาํนวณโดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีตดว้ยวธีิทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามท่ี คปภ. กาํหนด ซ่ึงจะเป็น ไปตามมาตรฐานสากล อนัจะ

ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภคถึงความพร้อมและศกัยภาพของบริษทั ในการรองรับความเส่ียงในอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน 

การพิจารณารับประกนัภยั บริษทัจะพิจารณาอยา่งละเอียดถึงผูเ้อาประกนัภยั ลกัษณะธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และ

ขอ้มูลทางสถิติประกอบ ทั้งน้ีจะตอ้งจดัสรรความเส่ียงใหมี้การกระจายตวั และหากการรับประกนัภยัใดมีความเส่ียงสูง บริษทัจะมีการ

กระจายความเส่ียงไปยงับริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมีความมัน่คงทางการเงินโดยพิจารณาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตจาก

สถาบนัการจดัอนัดบันานาชาติ โดยก ารกระจายความเส่ียงน้ีจะมีการจดัทาํเป็นสญัญาประกนัภยัต่อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การ

ทาํสญัญาการประกนัภยัต่อแบบล่วงหนา้รายปี และการทาํสญัญาประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย นอกจากน้ี บริษทัยงัทาํสญัญาประกนัภยั

ต่อแบบค่าเสียหายส่วนเกินเพ่ือป้องกนัการสูญเสียกรณีท่ีมีการชดเชยเป็นมูลค่าสูงมากในเหตกุารณ์เดียวกนั จึงมัน่ใจไดว้า่ บริษทัได้

ดาํเนินการป้องการความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้ 
 

3. ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงของความเสียหายทางการเงินจากการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดของสินท รัพยล์งทุน อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ และอ่ืนๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์รวมถึงความเส่ียงจาก

โอกาสท่ีผูกู้ย้มืหรือคู่สญัญาจะไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสญัญา 
 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษทั มีการกาํหนดกรอบการบริหารการลงทุน (Investment Management Guideline) ซ่ึงจะจดัทาํระดบั/ขีดจาํกดัในการ

ควบคุมความเส่ียงท่ีสาํคญัทั้งหมด เช่น ขีดจาํกดัในการจดัสรรสินทรัพย ์ (Asset Allocation Guideline) กรอบการลงทุนในอุตสาหกรรม

ต่างๆ (Industry Concentration Guideline) ขีดจาํกดัในการลงทุนในสินทรัพยร์ายใดรายหน่ึง (Single Counter-party Exposure Limit) 

อตัราส่วนสภาพคล่องท่ีตอ้งดาํรงไว ้ระยะเวลาของการลงทุน หลกัเกณฑใ์นการจดัระดบัความน่าเช่ือถือของสินทรัพยล์งทุนและระดบั

ผลตอบแทน 
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มีการติดตามและการประเมินผลการลงทุน (Investment Portfolio Mix) อยา่งสมํ่าเสมอเทียบกบัระดบั/ขีดจาํกดัในการ

ควบคุมความเส่ียงท่ีสาํคญั ซ่ึงดูแลโดยฝ่ายลงทุน มีรายงานรายวนัและรายเดือน การใชว้ธีิจาํลองเพ่ือประมาณการการเปล่ียนแปลงและ

ผลกระทบของความผนัผวนของตลาดและอตัราดอกเบ้ียต่อสินทรัพยล์งทุนของบริษทั รวมทั้งสถานะความมัน่คงของบริษทั 
 

4. ความเส่ียงจากการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล ระบบงานขดัขอ้ง หรือ กระบวนการปฏิบติังาน  และการควบคุมภายในผดิพลาด

หรือไม่เหมาะสม 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงจากการดาํเนินงาน 

บริษทัมีการกาํหนดบทบาทการมีส่วนร่วมรับผดิชอบในเร่ืองความเส่ียงของทุกหน่วยธุรกิจท่ีตนประสบ และมีความ

รับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงทุกประเภทใหเ้หมาะสม ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ส่วนหน่วย

สนบัสนุนจะทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่หน่วยธุรกิจต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์ ร่วมกนัควบคู่กบัความรับผดิชอบในการจดัการ

ธุรกิจท่ีมีความเส่ียงจากการดาํเนินงาน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ มีการกาํหนดขั้นตอน

และหนา้ท่ีในการควบคุม เพ่ือรับผดิชอบในการนาํเสนอวตัถุประสงค ์การจดัทาํกิจกรรม ใหเ้ห็นความสาํคญัของความเส่ียงเพ่ือใหมี้

กระบวนการจดัการความเส่ียงทุกขั้นตอนและสามารถควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับ ทั้งน้ี หน่วยงานดงักล่าวจะทาํการ

ประเมินความเส่ียงจากการดาํเนินงาน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง และมีการติดตามผ ลอยา่ง

สมํ่าเสมอ  

ในการประเมินความเส่ียงจากการดาํเนินงานจะพิจารณาระดบัของโอกาสความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) และระดบั

ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน (Impact) ซ่ึงแต่ละหน่วยธุรกิจจะตอ้งแจง้ความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นทุกขั้นตอนการทาํงาน และกาํหนดระดบั

ของโอกาสความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและระดบัผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
 

3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

 ในปี 2551 บริษทั มีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจประกนัวนิาศภยั 4 ประเภทหลกั คือ การรับประกนัอคัคีภยัคิดเป็นร้อยละ 

20.40% การรับประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคิดเป็นร้อยละ 2.53% การรับประกนัภยัรถยนตคิ์ดเป็นร้อยละ 46.37% และการรับประกนั 

ภยัเบ็ดเตลด็คิดเป็นร้อยละ 30.70% โดยโครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัโดยรวมเป็นดงัน้ี 
 

โครงสร้างรายได ้

สายผลิตภณัฑ ์ สดัส่วนรายได ้(%) 

อคัคีภยั 

ทะเลและขนส่ง 

รถยนต ์

เบ็ดเตลด็ 

20.40 

2.53 

46.37 

30.70 

รวม 100 

 

เป้าหมายทางธุรกจิของบริษัท  

 ในปี 2551 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทัตลอดจนผูถื้อหุน้ของบริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั ไดมี้มติเห็นชอบในการดาํเนินการควบกิจการระหวา่ง 2 บริษทั เพ่ือเป็นการเพ่ิมความแขง็แกร่งดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้รอบคลุม และพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2551 เป็นตน้มา ซ่ึงมีเป้าหมายขององคก์รท่ีจะเป็นผูน้าํทางธุรกิจประกนัวนิาศภยั  
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ตลอดจนเป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีมีการบริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล มีการบริหารจดัการความเส่ียง และมีวฒันธรรมองคก์ร ท่ี

สนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ 
 

เป้าหมายระยะส้ัน 

บริษทักาํหนดเป้าหมายแผนการดาํเนินธุรกิจระยะสั้น  ในการพฒันาศกัยภาพของทรัพย ากรบุคคล  และระบบการทาํงาน 

โดยเฉพาะการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของบริษทั เพ่ือใหส้ามารถรองรับกบัการขยายธุรกิจ ภายใตส้ภาวการณ์การแข่งขนัท่ี

รุนแรง และพฒันาศกัยภาพของช่องทางการขายต่างๆ ใหส้ามารถใหบ้ริการประกนัวนิาศภยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัยงัวางเป้าหมายในการสร้างวฒันธรรมองคก์รภายหลงัการควบกิจการใหร้องรับการแข่งขนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
 

เป้าหมายระยะยาว  

1. พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัโดยการ เพ่ิมช่องทางการบริการใหเ้ขา้ถึงลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายใหค้รอบคลุม และมุ่งเนน้การ

พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าและยดึหลกัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นจุดศูนยก์ลาง เพ่ือเป็นบริษทัท่ีสร้างสรรคค์วามพึง

พอใจของลูกคา้สูงสุด 

2. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในบริษทัโดยการสร้างสมรรถนะหลกั (Core Competency) ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม

ขององคก์ร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั 

3. มุ่งเนน้การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร ท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคม ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือสาธารณกศุลและ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 

4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

บริษทั  ไม่มีการลงทุนในลกัษณะบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมท่ีมีอาํนาจใ นการบริหาร  
 

 (1) ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 บริษทั ดาํเนินธุรกิจดา้นการรับประกนัวนิาศภยัทุกประเภทเป็นหลกั มีสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเทพมหานครฯ และมีสาํนกังาน

ตวัแทนทัว่ประเทศถึง 310 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครฯ 46 แห่ง ภาคกลาง 38 แห่ง ภาคเหนือ 28 แห่ง ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 33 แห่ง ภาคตะวนัออก 69 แห่ง และภาคใต ้ 96 แห่ง ลกัษณะของลูกคา้เป็นทั้งกิจการ นิติบุคคล โรงงาน หา้งร้าน 

สถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และบุคคลธรรมดาทัว่ราชอาณาจกัร  

บริษทั จดัประเภทของการรับประกนัภยัท่ีมีใหบ้ริการ ออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 

1. การประกนัอคัคีภยั  

 - การประกนัอคัคีภยั     

 - การประกนัอคัคีภยัสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั 

 -  การประกนัอคัคีภยัสาํหรับท่ีอยูอ่าศยัแบบประหยดั 

 - การประกนัภยัสิทธิการเช่า 

 - แผนประกนัภยัพร้อมสรรพสาํหรับบา้น “ทวคี่า” 

 - แผนประกนัภยัพร้อมสรรพสาํหรับบา้น “บา้นเมืองไทย” 

 - แผนประกนัภยัพร้อมสรรพสาํหรับบา้น “Home Protect”    

 - แผนประกนัภยัพร้อมสรรพสาํหรับร้านคา้ “ทวผีล” 

 - แผนประกนัภยัพร้อมสรรพสาํหรับร้านคา้และธุรกิจ SME “เมืองไทย SME Comprehensive”  
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2. การประกนัภยัทรัพยสิ์น 

 - การประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิดของทรัพยสิ์น  

 - การประกนัภยัก่อการร้าย 

3. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

 - การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางอากาศ 

 - การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ 

 - การประกนัภยัตวัเรือ 

 - การประกนัภยัความรับผิดของผูข้นส่ง 

4. วศิวกรรม 

 - การประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

 - การประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาติดตั้งเคร่ืองจกัร 

 - การประกนัภยัเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 

 - การประกนัภยัเคร่ืองจกัร 

 - การประกนัภยัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 - การประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้ าและถงัอดัความดนัระเบิด 

5. ความรับผิดและเบ็ดเตลด็ 

 - การประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิด 

 - การประกนัภยักระจก  

 - การประกนัภยัโจรกรรม 

 - แผนประกนัภยัโจรกรรม “Asset Protect”  

 - การประกนัภยัสาํหรับเงิน 

 - การประกนัภยัร้านคา้ทอง 

 - การประกนัภยัการขยายระยะเวลารับประกนัสินคา้ของผูผ้ลิต สาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  “Happy Warranty Plus” 

 -  การประกนัภยัการขยายระยะเวลารับประกนัสินคา้ของผูผ้ลิต สาํหรับโทรศพัทมื์อถือ “Happy Mobile Plus” 

 - การประกนัภยัป้ายโฆษณา 

 - การประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ “เมืองไทย Golfer Care” 

 - การประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน 

 - การประกนัภยัความซ่ือสตัย ์ 

 -  การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายต่อสาธารณชน 

 - การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

              สาํหรับสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 - การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายท่ีเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม 

             เกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 

 - การประกนัภยัความรับผดิอนัเกิดจากการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก   

6. อุบติัเหตสุ่วนบุคคลและสุขภาพ  

 - การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (รายเด่ียว)  

 - การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)   

 - การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สาํหรับนกัเรียน 
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 - การประกนัภยัอุบติัเหตุสาํหรับผูโ้ดยสารเรือรับจา้ง  

- แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “PA 200”  

- แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Accident Protect” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย จ่าย 1 คุม้ครอง 2” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Max” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Smile PA” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Plus” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Your PA” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตสุ่วนบุคคล “PA ผูเ้ยาว”์ 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Max” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Living” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy More” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Plus” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Care” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Trip” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Relax”  

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Life”  

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Adventure”  

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตสุ่วนบุคคล “Enjoy Bonus”  

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล “Lady Enjoy”  

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “Happy Family” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “คุม้คุณ” 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สาํหรับบริษทั หา้งร้าน 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สาํหรับบริษทั หา้งร้าน (เครดิต) 

 - การประกนัภยัอุบติัเหตกุารเดินทาง รายเด่ียว และกลุ่ม 

 - การประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ 

 - แผนประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง “เดินทางสบายใจ” 

 -  แผนประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Enjoy Travel” 

 - การประกนัภยัสุขภาพ (กลุ่ม)  

 - แผนประกนัภยัสุขภาพ เด่ียว “Health Protect” 

 - แผนประกนัภยั โรคร้ายแรง “Be Fit”  

 - แผนประกนัภยั โรคร้ายแรง “Lady Fit” 

  - แผนประกนัภยัโรคมะเร็ง “Cancer Care”   

 - แผนประกนัภยัสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  “KBANK KLEAN LOAN PROTECTION” 

 - แผนประกนัภยัสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  “KBANK KLEAN O/D PROTECTION” 
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7. ผลิตภณัฑพิ์เศษ  

 -  การประกนัภยัอญัมณีและทองคาํ 

 -  การประกนัภยัก่อการร้าย (สาํหรับธุรกิจขนาดใหญ่)  

 -  การประกนัภยัเคร่ืองบิน  

 - การประกนัภยัสินเช่ือทางการคา้ 

 -  การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายอนัเกิดจากผลิตภณัฑ ์

 - การประกนัภยัความรับผดิของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั 

 - การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายอนัเกิดจากวชิาชีพ  

8. ประกนัภยัรถยนต ์

 -  การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) 

 -  การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภท 1 

 -  การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภท 2 

 -  การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภท 3 

 -  การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภท 3  “TP 3” และ “TP-Save” 

 -  การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภท 5  “เมืองไทย 5 พลสั”  

 

การเอาประกนัภัยต่อ 

บริษทั มีการเอาประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อชั้นนาํทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

   ในปี 2551 เกิดวกิฤตการณ์ทางการเงินซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และสภาวะการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

ภายในประเทศ จนนาํไปสู่การปิดสนามบินนานาชาติในกรุงเทพฯ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยหดตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ การอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว การลงทุนภายในประเทศ และปริมาณการส่งออก ขยายตวัลดลงกวา่

ท่ีคาดการณ์ไวเ้ดิม ซ่ึงเป็นสญัญาณเตือนใหผู้ป้ระกอบการธุ รกิจประกนัวนิาศภยัตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียง และผลกระทบต่อการขยายตวั

ของการรับประกนัภยั ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางแผนในการบริหาร การลงทุน และการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสม โดยตอ้งติดตามปัจจยั

หลกัๆ ดงัน้ี 

 

1. เสถยีรภาพทางการเมอืงภายในประเทศ จากความไม่สงบ ความวุน่วายทางการเมืองภายในประเทศ ในปี 2551 ซ่ึงส่งผลต่อ

ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ชะลอการตดัสินใจลงทุนในประเทศไทย ประกอบกบัวกิฤตเศรษฐกิจโลก

ซ่ึงประเทศไทย ไดรั้บผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกท่ีชะลอตวัลง ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ี

มีอตัราการชะลอลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2551 จากร้อยละ 4.9 ต่อปี มาอยูร้่อยละ 3.0 ต่อปี และเศรษฐกิจไทยยงัมีแนวโนม้การชะลอตวัลง

อีกในปี 2552 โดยการคาดการณ์ GDP จากหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

 

หน่วยงาน GDP ปี 2552 (%) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

0.5 - 2.0 

0.25 - 1.75 
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2. เสถยีรภาพของค่าเงนิบาท ค่าเงินบาทปรับตวัแขง็ค่าข้ึนในไตรมาสแรกของปี 2551 หลงัจากนั้นค่าเงินบาทไดเ้ปล่ียนแปลง

ทิศทางเขา้สู่แนวโนม้ท่ีอ่อนค่าลงท่ามกลางความแขง็แกร่งของเงินดอลลาร์ เน่ืองจากถูกมองวา่เป็นเงิ นสกลุท่ีมีความปลอดภยัในยามท่ี

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั ซ่ึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัเงินสกลุเอเชีย แต่ค่าเงินบาทก็สามารถฟ้ืนตวักลบัมาแขง็ค่า

ข้ึนในช่วงปลายปี 2551 ท่ี  34.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ศูนยว์จิยักสิกรไทยประเมินค่าเงินบาทในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2552 อาจมีแนวโนม้

ปรับตวัในทิศทางท่ีอ่อนค่าลงจากความไม่แน่นอนในทิศทางของเงินดอลลาร์ฯ และจะกลบัมาแขง็ค่าข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2552 

จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียขาลง และการฟ้ืนตวัของการส่งออก 

3. อตัราดอกเบีย้ ปี 2551 อตัราดอกเบ้ียมีการปรับตวัลง และมีแนวโนม้ปรับลดลงอีกในปี 2552 ตามอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร

กลางสหรัฐ (FED) จากวกิฤตการณ์ทางการเงินโลก ส่งสญัญาณการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ โดยอตัราดอกเบ้ียในปี 2551 อยูท่ี่ร้อยละ 2.75 

ต่อปี และนกัเศรษฐศาสตร์คาดวา่  อตัราดอกเบ้ียในช่วงกลางปี 2552 จะอยูท่ี่ร้อยละ 1 - 1.5 ต่อปี 

4. ราคานํา้มนัดบิในตลาดโลก สาํหรับในปี 2551 ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกปรับลดลง โดยราคานํ้ ามนัดูไบทรงตวัอยูท่ี่ระดบั 95 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และคาดการณ์ในปี 2552 ระดบัราคานํ้ ามนัจะทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่าลง โดยเฉล่ียประมาณ 40 - 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

5. ภาวะเงนิเฟ้อ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในเดือนธนัวาคม 2551 อยูท่ี่ร้อยละ 0.4 ต่อปี ซ่ึงเป็นระดบัตํ่าสุดในรอบ 6 ปี  เน่ืองจาก

ราคานํ้ ามนัภายในประเทศปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว และยงัมีสินคา้โภคภณัฑบ์างรายการปรับลดลง ท่ามกลางแนวโนม้เศรษฐกิจโลก

ถดถอย ศูนยว์จิยักสิกรไทยคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ปี 2552 มีแนวโนม้ลดลงในช่วงคร่ึงปีแรก และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในคร่ึงปีหลงั 

โดยเฉล่ียอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ -1 ถึง 1 ต่อปี 

 

จากปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลต่อการบริโภคของประชาชนและภาคเอกชน และการขยายตวัของธุรกิจประกนั

วนิาศภยั ดงัน้ี  

 

ตารางที ่1: เปรียบเทยีบเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงและอตัราการขยายตวัของเบีย้ประกนัภยั ปี 2547 – 2551 

 

 

ประเภทประกนัภยั เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง (ลา้นบาท) อตัราการขยายตวัของเบ้ียประกนัภยั (ร้อยละ) 

2547 2548 2549 2550 2551* 2547 2548 2549 2550 2551* 

อคัคีภยั 

ภยัทางทะเลและขนส่ง 

รถยนต ์

เบด็เตล็ด 

7,369.07 

3,739.48 

47,107.53 

21,002.38 

7,743.75 

3,789.58 

52,589.77 

24,709.54 

7,174.04 

3,869.11 

56,755.77 

27,292.28 

7,103.80 

3,826.29 

61,261.16 

28,456.70 

7,316.91 

4,151.52 

64,017.91 

28,883.55 

5.55 

19.58 

13.23 

7.99 

5.08 

1.34 

11.64 

17.65 

5.08 

1.34 

11.64 

17.65 

-0.98 

-1.11 

7.94 

4.27 

3.00 

8.50 

4.50 

1.50 

เบ้ียประกนัภยัรวม 79,218.47 88,832.65 95,091.21 100,647.94 104,369.89 11.33 12.14 12.14 5.84 3.70          

  

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

            * ประมาณการจากบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

 

ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวนิาศภยัและการแข่งขนัในปี 2552 

จากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2552 อา้งอิงบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดยคาดการณ์วา่

เศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตวัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.25 – 1.75 เน่ืองจากรัฐบาลของประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการณ์ทางการเงิน

ทั้งหลายไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัญหา และพยายามใชน้โยบายและมาตรการท่ีจาํเป็นเพ่ือช่วยบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประกอบกบัความรุนแรงของปัญหามีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีไม่เลวร้ายไปกวา่ปี 2551   ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิด

กลไกในการทาํงาน และหากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีการขยายตวัตามสมมติฐาน คาดวา่เบ้ียประกนัวนิาศภยัไทยน่าจะมีการขยายตวัอยูแ่ต่อยูใ่น

ระดบัท่ีไม่สูงนกั ท่ีร้อยละ 1.43 – 3.22  ซ่ึงแสดงผลอตัราการขยายตวัของเบ้ียประกนัภยัเป็น 3 กรณี ดงัน้ี กรณีตํ่าร้อยละ 1.43  กรณีฐาน

ร้อยละ 2.16 กรณีสูงร้อยละ  3.22 
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ตารางที ่2: สรุปผลประมาณการเบีย้ประกนัวนิาศภัยปี 2552 

 

ประเภท 2550 

ประมาณการมูลค่าเบ้ียประกนั (ลา้นบาท) ประมาณการอตัราขยายตวั (ร้อยละ) 

2551F 
2552F 2552F 2552F 

2551F 
2552F 2552F 2552F 

กรณีตํ่า กรณีฐาน กรณีสูง กรณีตํ่า กรณีฐาน กรณีสูง 

อคัคีภยั 7,103.80 7,316.91 7,348.93 7,384.06 7,422.49 3.00 0.44 0.92 1.44 

ทะเลและขนส่ง 3,826.29 4,151.52 4,178.20 4,249.23 4,331.03 8.50 0.64 2.35 4.32 

รถยนต ์ 61,261.16 64,017.91 65,057.98 65,527.04 66,314.42 4.50 1.62 2.36 3.59 

เบด็เตล็ด 28,456.70 28,883.55 29,282.15 29,463.67 29,662.36 1.50 1.38 2.01 2.70 

รวมรวม  100,647.94 104,369.89 105,867.25 106,624.01 107,730.30 3.70 1.43 2.16 3.22 

 

ท่ีมา: การคาดการณ์เบ้ียประกนัวนิาศภยั ปี 2552, หนา้ 6, บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ในปี 2552 ประกนัภยัรถยนตมี์โอกาสขยายตวัมากท่ีสุด คือประมาณร้อยละ 1.62 –  3.59  แต่จาก

ประมาณการยอดจาํหน่ายรถยนตท่ี์ลดลง ส่งผลสะทอ้นถึงปริมาณความตอ้งการประกั นภยัภาคบงัคบัแห่งกฎหมายลดลง และจากการท่ี

ผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนรูปแบบการประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจ ทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัประเภทน้ีขยายตวัในอตัราท่ีลดลง รองลงมา

เป็นประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคาดวา่จะขยายตวัอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.64 – 4.32 จากการประเมินมูลค่าการส่งออกท่ีปรับตวัลดลง

ค่อนขา้งมากในช่วงปี 2552 อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการสินคา้ภายนอกประเทศเป็นไปในทิศทางท่ีลดลง ประกอบกบัความตอ้งการ

บริโภคสินคา้และบริการภายในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สาํหรับประกนัภยัเบ็ดเตลด็ คาดวา่จะมีอตัราการขยายตวัในช่วงร้อย

ละ 1.38 -  2.70 ซ่ึงมีอตัราการขยายตวัท่ีลดลง จากความตอ้งการประกนัอุบติัเหตสุ่วนบุคคล การประกนัความเส่ียงภยัในทรัพยสิ์นและ

สุขภาพท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง และโครงการลงทุนขนาดใหญ่น่าจะยงัไม่เกิดข้ึนในปี 2552 ส่งผลใหก้ารประกนัวศิวกรรมมีแนวโนม้

ปรับตวัลดลงเช่นเดียวกนั ส่วนประกนัอคั คีภยัคาดวา่มีอตัราการขยายตวัในช่วงร้อยละ 0.44 – 1.44 ถึงแมว้า่รัฐบาลชุดใหม่สามารถ

ผลกัดนันโยบายในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ และฟ้ืนฟคูวามเช่ือมัน่ใหก้ลบัมาสู่ภาคเอกชนและผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียเงินกูป้รับลดลง 

รวมถึงราคาวสัดุก่อสร้างท่ีทรงตวั แต่เน่ืองจากกาํลงัซ้ือ ของผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ยงัคงอ่อนแอ รวมถึงสถาบนัการเงินเพ่ิมความ

ระมดัระวงัในการอนุมติัสินเช่ือ ส่งผลใหย้อดขายท่ีอยูอ่าศยัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

 

(3) การจดัการผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 

นโยบายและขั้นตอนการรับประกนัภยั 

บริษทั มีนโยบายรับประกนัภยั เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ พร้อมทั้งมีการบริหารความเส่ียงภยั

อยา่งรอบคอบรัดกมุ ซ่ึงมีขั้นตอนการรับประกนัภยัดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  ลูกคา้ติดต่อแจง้ความจาํนงขอทาํประกนัภยั โดยอาจจะติดต่อตรงกบับริษทั ผา่นพนกังานขายของบริษทั หรือผา่น

ตวัแทน และส่งขอ้มูลและ/หรือเอกสารท่ีจาํเป็น เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณารับประกนัภยั 

ขั้นท่ี 2 บริษทัพิจารณาความเส่ียงภยัจากขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีหากจาํเป็น บริษทั ตอ้งออกไปสาํรวจสินทรัพยท่ี์นาํมา

ประกนัภยั ก่อนนาํเสนอความคุม้ครองและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือเป็นผูรั้บผิดชอบ ทั้งน้ีบริษทัมีเกณฑ์

ในการมอบอาํนาจการอนุมติัรับประกนัภยัตามประเภทประกนัภยั และทุนประกนัใหเ้จา้หนา้ท่ีบริหารแต่ละระดบัสามารถพิจารณารับ

ประกนัภยัไดห้ากเป็นไปตามเกณฑก์ารรับประกนัภยัและอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัของตน แต่หากเกินกวา่อาํนาจอนุมติัก็จะส่งต่อไปยั ง
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ระดบัท่ีสูงกวา่ต่อไป ทั้งน้ีหากเป็นกรณีท่ีเป้นความเส่ียงภยัท่ีตอ้งมีการประกนัภยัต่อ ฝ่ายประกนัต่อจะดาํเนินการจดัหาบริษทัประกนั ภยั

ต่อทั้งในและ/ หรือต่างประเทศ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ความเส่ียงภยันั้นๆ ในทุนประกนัท่ีตอ้งการมีการรองรับความเส่ียงภยัได ้และ

หากไม่สามารถรับประกนัภยัไดเ้ลยไม่วา่กรณีใดๆ บริษทัจะรีบดาํเนินการแจง้ใหลู้กคา้ทราบ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตผุล โดยเร็ว 

ขั้นท่ี 3 หากสามารถรับประกนัภยัได ้ และลูกคา้ยอมรับขอ้เสนอ บริษทั จะดาํเนินการออกกรมธรรมแ์ละนาํส่งกรมธรรมใ์ห้

ลูกคา้ 

 

นโยบายและการชดใชค้่าสินไหมทดแทน  

 บริษทัมีนโยบายชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บผลประโยชน ์ โดยเนน้ความเป็นธรรม ซ่ึงมีขั้นตอน

การชดใชค้่าสินไหมทดแทนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ผูเ้สียหายหรือตวัแทนแจง้ความเสียหายใหบ้ริษทัทราบ 

 ขั้นท่ี 2 บริษทัพิจารณาความเสียหาย กาํหนดมูลค่าสินไหม ทั้งน้ีบริษทัมีพนกังานสาํรวจภยัของบริษทัและ/หรืออาจการจา้ง

บริษทัผูช้าํนาญการทั้งในและ/หรือต่างประเทศเขา้มาร่วมประมวลความเสียหาย ในการอนุมติัค่าเสียหายบริษทัมีเกณฑก์าํหนดอาํนาจ

เจา้หนา้ท่ีแต่ละระดบัมีอาํนาจอนุมติัไดแ้ตกต่างกนั และมีคณะกรรมการสินไหมทาํหนา้ท่ีพิจารณาค่าสินไหมท่ีมีมูลค่าสูง หรือมีลกัษณะ

ซบัซอ้น หรือมีเง่ือนไขพิเศษ  

 ขั้นท่ี 3 ผูเ้อาประกนัดาํเนินการใหบ้ริษทัชดใชสิ้นไหม โดยการซ่อมแซมหรือรับเงินค่าสินไหมทดแทน 

วตัถุประสงค ์ และนโยบายการลงทุน  

บริษทัมีนโยบายลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความมัน่คงและใหผ้ลตอบแทนเหมาะสม ทั้งน้ีการลงทุนตอ้งเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั 

ขั้นตอนการบริหารการลงทุน 

 การบริหารเงินลงทุนมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ฝ่ายการเงินซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลกระแสเงินสด (CASHFLOW) ท่ีเขา้มาในแต่ละวนั

ใหมี้ความสมัพนัธ์กบัรายจ่ายในแต่ละวนั เงินส่วนท่ีเกินจากรายจ่ายแต่ละวนั จะแจง้มายงัฝ่ายการลงทุนเพ่ือพิจารณานาํเงินส่วนท่ีเกินน้ี

ไปลงทุน 

 ฝ่ายการลงทุนจะทาํการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนั

วนิาศภยั โดยพิจารณากระจายความเส่ียงดา้นการลงทุนไปยงัประเภทท่ีสามารถลงทุนได ้ เช่น การลงทุนซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งิน การลงทุน

เงินฝากธนาคาร การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล และใหกู้โ้ดยมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ซ่ึงมีการกาํหนด

สดัส่วนในการลงทุนแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวะของตลาดเงินตลาดทุน ณ เวลานั้นๆ  โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกนัของ

การลงทุนแต่ละประเภทกบัความเส่ียง ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน แลว้จึงเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพ่ืออนุมติัการลงทุน 

ก่อนดาํเนินการทุกคร้ัง 

 ฝ่ายการลงทุนจะติดตามความเคล่ือนไหวทางดา้นเศรษฐกิจ การวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ จากสถาบนัการเงินและศูนยว์จิยั

ของหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือหลายแห่งประกอบการวางแผนการลงทุนอยูต่ลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความยดืหยุน่ของแผนงานการลงทุน 

หากสภาวะในตลาดเงินหรือตลาดทุนเกิดความผนัผวน  

 

 (4) งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

  ไม่มี 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

(1) ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร 

 1.1  ท่ีทาํการ (กรรมสิทธ์ิของบริษทั) 

1.1.1 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 115115, 138156-7  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  

           เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน  93 ตารางวา  ราคาตามบญัชี  37,285,715 บาท 

1.1.2 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57949  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

           เน้ือท่ี 86 ตารางวา ราคาตามบญัชี  8,951,715 บาท 

1.1.3 อาคารเลขท่ี   252   ถนนรัชดาภิเษก    เขตหว้ยขวาง    กรุงเทพฯ    

 ขนาดสูง  4 ชั้น กวา้ง 60  เมตร   ยาว  45  เมตร    

ราคาตามบญัชี  (หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม) 25,686,778 บาท 

1.1.4 อาคารเลขท่ี  252/505  ถนนรัชดาภิเษก  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ   

          ขนาดสูง  5  ชั้น  กวา้ง  18.95  เมตร   ยาว  22.15  เมตร 

 ราคาตามบญัชี  (หลงัหกัค่าเส่ือม) 22,452,629 บาท 

1.1.5   อาคารชั้น 11-12 เลขท่ีโฉนด 415 หอ้งชุดเลขท่ี 252/81-84 

           อาคารเลขท่ี 252/6B ช่ืออาคารชุดเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ 

           ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

           ราคาตามบญัชี (หลงัหกัค่าเส่ือม) 103,612,800 บาท 

1.1.6   อาคารชั้น 10 เลขท่ีโฉนด 415 หอ้งชุดเลขท่ี 252/79 

            อาคารเลขท่ี 252/6B ช่ืออาคารชุดเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ 

            ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

            ราคาตามบญัชี (หลงัหกัค่าเส่ือม) 16,993,388 บาท 

 

1.2 อสงัหาริมทรัพยท่ี์บริษทัไดม้าจากการรับชาํระหน้ี (กรรมสิทธ์ิของบริษทั) 

  - หอ้งชุดเลขท่ี 252/194 ชั้น 1 อาคารเลขท่ี 252/6 B อาคารชุดเมืองไทย-ภทัรคอมเพลก็ซ์  เน้ือท่ี 157.84 ตาราง

เมตร  ราคาตามบญัชี 4,751,712 บาท 

 

 (2) ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ เช่น สิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญั เง่ือนไข รวมทั้งผลต่อการดาํเนินธุรกิจและอายลิุขสิทธ์ิดงักล่าว 

ไม่มี 

 

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัสิริการสุรา โดย นายสรรชยั  สกลุไพศาล  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ไดเ้ป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั ท่ี 1 บริษทั คูเนียประกนัภยั(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ี 2 ต่อศาลจงัหวดันครราชสีมา ในคดีแพง่หมายเลข

ดาํท่ี 611/2549 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง ในส่วนของ  บมจ.เมืองไทยประกนัภยั จาํนวน 612,620,262.80 บาท ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง 

โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลจงัหวดันครราชสีมา และศาลไดมี้คาํสัง่รับเป็นคาํอุทธรณ์ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าสินไหมทดแทนไวแ้ลว้ เป็นจาํนวนเงิน 30.60 ลา้นบาท 
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 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2545  บริษทั ชีค เทรดด้ิง จาํกดั โดย นายวรากร  จิต ราสุวฒันาการ  กรรมการผูจ้ดัการ ผูเ้สนอขอ้พิพาทต่อ

อนุญาโตตลุาการ กรมการประกนัภยั ตามคดีดาํท่ี 24/2545 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาํนวนเงิน 303,500,000.-บาท โดย

อนุญาโตตลุาการมีคาํช้ีขาดใหบ้ริษทัชาํระเงิน 133,442,391.-บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2545 และเม่ือ

วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลแพง่เพ่ือขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการ และวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2547 ศาล

พิพากษาใหบ้งัคบัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการ โดยใหบ้ริษทัชาํระเงินจาํนวน 133,442,391.-บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ  7.5 ต่อปี 

นบัจากวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2545 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2548 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คาํสัง่ศาลชั้นตน้ต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง

การพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าสินไหมทดแทนไวแ้ลว้ เป็นจาํนวน  200  ลา้นบาท 

 

7. โครงสร้างเงนิทุน 

(1) หลกัทรัพยข์องบริษทั  

(ก) บริษทัมีทุนจดทะเบียน 590 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 590 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 59  ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

(ข) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน นอกจากหุน้สามญั 

(ค) บริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว หรือมีการ

ออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีหุน้ของบริษทันั้นเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(ง) บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใชหุ้น้สามญั เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงิน หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ หรือตราสารหน้ี 

(จ) ในกรณีท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ หรือการ

บริหารงานของบริษทัโดยท่ีขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย ใหร้ะบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระสาํคญัท่ีมีผลต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทั  -ไม่มี- 

 

 (2) ผูถื้อหุน้  

 

 รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบั ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2551 

 

ลาํดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

1 บริษทั เมืองไทยฟอร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั 14,867,850 25.20 

2 FORTIS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 4,956,000 8.40 

3 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 3,525,840 5.976 

4 บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 3,197,937 5.420 

5 นายไพโรจน ์ ลํ่าซาํ 1,689,010 2.863 

6 นายโพธิพงษ ์  ลํ่าซาํ 1,223,708 2.074 

7 บริษทั สมิทธิธาดา จาํกดั 1,070,508 1.814 

8 SOMERS (U.K.) LIMITED 979,400 1.660 

9 FORTIS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 951,193 1.612 

10 นายบรรยงค ์ ลํ่าซาํ 925,709 1.569 
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(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไ ดเ้ป็นคร้ังคราว และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  แต่การจ่ายเงินปันผลจะตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัผลกาํไร แผนการลงทุน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พิจารณาทางธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

8. การจดัการ 
  

 (1) โครงสร้างการจดัการ 
 

  (1.1) โครงสร้างการจดัการบริษทั ประกอบดว้ย  

คณะกรรมการบริษทั 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

2. ควบคุมและดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ

รักษาผลประโยชนข์องบริษทั ผูถื้อหุน้ ผูถื้อกรมธรรม ์และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 

3. ประสานงานระหวา่งผูถื้อหุน้กบัฝ่ายบริหาร ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร  

4. กาํกบัดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจดัหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพยท่ี์มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

5. ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งคดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลในก ารพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัโดยผูถื้อหุน้ 

6. เสนอผูส้อบบญัชีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง  

7. เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย   

8. มีอาํนาจกระทาํการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และบทบญัญติัของกฎหมาย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  

1. สอบทานใหบ้ริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2 . สอบทานให้ บริษทั  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงา นตรวจสอบภายใน ตลอดจน ใหค้วามเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั 

 การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  และเสนอ 

 ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย 

 ปีละ 1 คร้ัง 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั  

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ก ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

 ข   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั  

 ค ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 ง ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 จ ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ฉ จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ช ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

 ซ รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเ ขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

7. รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นระยะอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

8. ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงินและความมัน่คงของบริษทั ตาม

ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีของบริษทั  

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  

1. กาํหนดนโยบาย  หลกัเกณฑ์ และวธีิการในการสรรหากรรมการ  และผูบ้ริหาร ระดบัสูง  เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทั พิจารณาอนุมติั  

2.   คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั 

 -  กรรมการของบริษทั  

 -  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีความ รับผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

 บริษทั  

 -  ผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนโปร่งใส เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา และส่ง

นโยบายดงักล่าวใหห้น่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ม่ือทวงถาม 

4. กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํปีโดย

จะตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมมูลค่าขอ งส่วนของ

ผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย 
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คณะอาํนวยการบริหาร 

 ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  

1. ประสานงานร่วมกบัคณะผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจการปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณ  

2. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยจะตอ้งมีการทบทวนประจาํปีและ ปรับปรุง

ใหเ้หมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

3. พิจารณาใหก้ารอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบในประเด็นทางธุรกิจท่ีมีการนาํเสนอโดยผูบ้ริหาร 

4. พิจารณาเร่ื องต่างๆท่ีอยูน่อกเหนือจากขอบเขตท่ีไดรั้บอนุมติัตามแผนธุรกิจและงบประมาณอนัจะมีผลกระทบต่อ

สถานะทางการเงินผลประกอบการหรือ ช่ือเสียงของบริษทั  

 

คณะกรรมการลงทุน 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

1. พิจารณากาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการลงทุนของ บริษทั เพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการ บริษทั  โดยคาํนึงถึง

กฎหมาย เป้าหมายหลกั และความเส่ียง 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎระเบียบ วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินงานดา้นการลงทุนลกัษณะต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานชุดต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือสนองตอบนโยบายดา้นต่าง ๆ ในการลงทุน 

5. นาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหน้โยบายดา้นความเส่ียงของบริษทั ครอบคลุมความเส่ียงดา้น

การลงทุน 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง  

ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ  

1. กาํหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้ง

ครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีสาํคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียง

ดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงจากตลาด ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงจากการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ

ต่อช่ือเสียงของกิจการ 

2. อนุมติัและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองขีดจาํกดัความเส่ียงและการวดัค่าความเส่ียงสาํหรับ

ความเส่ียงดา้นการลงทุน ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ  

3. อนุมติัและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองผลิตภณัฑใ์หม่หรือการริเร่ิมอยา่งใหม่ท่ีสาํคญั ซ่ึง

อยูน่อกเหนือจากนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั 

4. อนุมติัและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองการจดัสรรสินทรัพยเ์ชิงกลยทุธ์ของบริษทั 

 และการปรับส่วนผสมของสินทรัพยเ์ชิงกลยทุธ์ในอนาคตตามท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5.  พิจารณาทบทวนรายงานเก่ียวกบัความเส่ียงและองคป์ระกอบของความเส่ียงประเภทต่างๆ เป็นระยะ 

6. ดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองการดาํรงเงินกองทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามท่ี 

 กฎหมายกาํหนด 

7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือการบ่งช้ี การวดัค่า การติดตามและการ 

 ควบคุมความเส่ียง และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ตามท่ีเห็นวา่จาํเป็น 
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8.  กาํกบัดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน  

 ทรัพยากร ระบบและเอกสารเพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

9.  ตรวจสอบวา่มีการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน 

10.  ตรวจสอบว่ าขั้นตอนการกาํกบัดูแลความเส่ียงเป็นไปตามกฎระเบียบวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีใชบ้งัคบัอยู่ ใน

ประเทศไทย และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจมีการละเมิดกฎระเบียบดงักล่าวได ้

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 

 

  (1.2) รายช่ือกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทั  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1.นายโพธิพงษ ์  ลํ่าซาํ ประธานกรรมการ   

 2.นายยตุติ   ลํ่าซาํ รองประธานกรรมการ    

 3.นายภูมิชาย   ลํ่าซาํ รองประธานกรรมการ    

 4.นางกฤตยา   ลํ่าซาํ กรรมการ    

 5.นางนวลพรรณ   ลํ่าซาํ  * กรรมการ   

 6.นางสุจิตพรรณ   ลํ่าซาํ กรรมการ    

 7.นายสาระ   ลํ่าซาํ กรรมการ    

 8.นายโอฬาร  วรีวรรณ กรรมการอิสระ    

 9.นายพลูพิพฒัน ์  องัยรีุกลุ กรรมการอิสระ    

10.นายบรรยง   พงษพ์านิช กรรมการอิสระ    

11.นายปกรณ์   พรรธนะแพทย ์ กรรมการ    

12.นายอิสระ   วงศรุ่์ง กรรมการ   

13.นายดามิส  จาโคบุส ซิงส์ กรรมการ    

14.นายแกร่ี  ลี คริสท ์ กรรมการ   

15.นายเจน  อรัน เวส กรรมการ   

16.นางปุณฑริกา  ใบเงิน  ** กรรมการ   

 

หมายเหต ุ * ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2552 

 ** ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางนวลพรรณ ลํ่าซาํ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 

 

กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของบริษทั ยกเวน้  นายโอฬาร วรีวรรณ  นายพลูพิพฒัน ์องัยรีุกลุ  

นายบรรยง   พงษพ์านิช   นายปกรณ์  พรรธนะแพทย ์  และนายอิสระ  วงศรุ่์ง   ไม่มีอาํนาจลงลายมือช่ือ  และยกเวน้  นายแกร่ี ลี คริสท ์

นายดามิส จาโคบุส ซิงส์ และนายเจน อรัน เวส  ลงลายมือช่ือร่วมกนัไม่ได ้
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คณะกรรมการตรวจสอบ  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1.นายโอฬาร   วรีวรรณ ประธานกรรมการ    

2.นายพลูพิพฒัน ์  องัยรีุกลุ  กรรมการ เป็นผูมี้ความรู้ในการสอบทานงบการเงิน   

3.นายบรรยง   พงษพ์านิช กรรมการ เป็นผูมี้ความรู้ในการสอบทานงบการเงิน   

 โดยมี นายไพรวลัย ์ ทบัแป้น  ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน   ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1.นายพลูพิพฒัน ์  องัยรีุกลุ  ประธานกรรมการ  

2.นายโอฬาร    วรีวรรณ  กรรมการ  

3.นายบรรยง   พงษพ์านิช  กรรมการ  

 โดยมี  นางจิตกานต ์ จนัทรวโิรจน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานทรัพยากรบุคคล   ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ  
 

คณะอาํนวยการบริหาร  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นางสุจิตพรรณ    ลํ่าซาํ  ประธานกรรมการ  

2. นางนวลพรรณ    ลํ่าซาํ  กรรมการ   

3. นางกฤตยา   ลํ่าซาํ  กรรมการ   

4. นายสาระ   ลํ่าซาํ  กรรมการ   

5. นายแกร่ี  ลี คริสท ์  กรรมการ   

6. นายริชาร์ด เฟร์เร่  กรรมการ   

 โดยมี  นางปุณฑริกา ใบเงิน รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ  
 

คณะกรรมการลงทุน   มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1.  นางกฤตยา ลํ่าซาํ                ประธานกรรมการ 

2.  นางนวลพรรณ ลํ่าซาํ             กรรมการ 

3.  นางสุจิตพรรณ ลํ่าซาํ กรรมการ 

3.  นายเจฟฟรีย ์ ทาน                      กรรมการ 

4.  นางปุณฑริกา     ใบเงิน            กรรมการ 

 โดยมี  นายวฒิุศกัด์ิ    อุดมพรผดุง    ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายลงทุน  ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ  
 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง   มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1.   นางสุจิตพรรณ     ลํ่าซาํ  ประธานกรรมการ 

   2.   นายบรรยง    พงษพ์านิช  กรรมการ 

   3.   นางนวลพรรณ     ลํ่าซาํ  กรรมการ 

   4.   นางกฤตยา    ลํ่าซาํ  กรรมการ  

   5.   นายแกร่ี   ลี คริสท ์  กรรมการ 

   6.   ดร. สุธี   โมกขะเวส  กรรมการ   

   7.   นายคิม  ชี ยบิ  กรรมการ 

   8.   นายเจฟฟรีย ์ ทาน                      กรรมการ 

 โดยมี นายนพคุณ   คชเสนี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 
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  (1.3) คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  

  1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บั

รวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

  2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษทั 

- เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ  

 บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เช่น กรรมการผูจ้ดัการ (President)  ของบริษทั  

 ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบไดเ้น่ืองจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นตน้ 

  3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการ

บริหารงานของ  บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

- เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดรั้บการ 

 แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่ การเคย 

 มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

  4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

  5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

  6. สามารถปฏิ บติัหนา้ท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ

บุคคลดงักล่าว 

 

  (1.4) การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มิถุนายน – ธนัวาคม 2551) 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะอาํนวย 

การบริหาร 

คณะกรรมการ

ลงทุน 

คณะกรรมการบริหาร

จดัการความเส่ียง 

นายโพธิพงษ ์ ล ํ่าซาํ 4/4 - - - - - 

นายยตุติ  ล ํ่าซาํ 3/4 - - - - - 

นายภูมิชาย  ล ํ่าซาํ 3/4 - - - - - 

นางกฤตยา  ลํ่าซาํ 4/4 - - 12/12 4/5 2/2 

นางนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 4/4 - - 8/12 4/5 2/2 

นางสุจิตพรรณ  ลํ่าซาํ 3/4 - - 12/12 5/5 2/2 

นายสาระ  ลํ่าซาํ 4/4 - - 6/12 - - 

นายโอฬาร  วีรวรรณ 3/4 4/4 2/2 - - - 

นายพลูพิพฒัน์  องัยรีุกุล 4/4 3/4 2/2 - - - 

นายบรรยง  พงษพ์านิช 3/4 2/4 0/2 - - 0/2 

นายปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ 1/4 - - - - - 

นายอิสระ  วงศรุ่์ง 3/4 - - - - - 

นายดามิส จาโคบุส ซิงส์ 1/4 - - - - - 

นายแกร่ี ลี คริสท ์ 4/4 - - 7/12 - 1/2 

นายเจน อรัน เวส 3/4 - - - - - 
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นายริชาร์ด เฟร์เร่  - - - 11/12 - - 

ดร. สุธี โมกขะเวส  - - - - - 2/2 

นายคิม ชี ยบิ - - - - - 1/2 

คุณปุณฑริกา ใบเงิน - - - - 5/5 - 

นายเจฟฟรีย ์ทาน                       - - - - 2/5 2/2 

 

 (1.5) รายช่ือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 

นายธนากร  ปุรณะพรรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการขายและช่องทางการจาํหน่าย(กลุ่มงานสถาบนั) 

นางจิตกานต ์ จนัทรวโิรจน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานทรัพยากรบุคคล  

นางปุณฑริกา  ใบเงิน รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน  

นางชะตาบุญ  คูเป่ียมสิน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน เลขาธิการองคก์ร 

นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการขายและช่องทางการจาํหน่าย 

  (กลุ่มงานช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ) 

นายริชาร์ด เฟร์เร่ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการธุรกิจรถยนต ์ 

นายนิพนธ์  นิรมานสกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานประกนัภยัทัว่ไป  

นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการขายและช่องทางการจาํหน่าย 

  (กลุ่มงานบริการลูกคา้และสนบัสนุนงานขาย) 

นายวาสิต  ลํ่าซาํ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานยทุธศาสตร์องคก์ร และพฒันาธุรกิจ  

นายธโนดม  โลกาพฒันา รองกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษาและผูช้าํนาญการทางเทคนิค 

คุณพงษศ์กัด์ิ  มานะศิริสุข ** รองกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษาและผูช้าํนาญการทางเทคนิค 

นายสุเทพ  สุวพิร    * ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลย ีและสารสนเทศ 

นายวชิยั  ชยักิตติ   * ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสินไหมประกนัภยัทัว่ไป  

นายศกัดา  พิชรานนัท ์  * ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลย ีและสารสนเทศ 

 

หมายเหตุ * ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 59 ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร 

และผูส้อบบญัชีของบริษทั จดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนและของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือ

หลกัทรัพยใ์นบริษทันั้น  ทาง บริษทั ไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยนบัตาํแหน่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ ลงไปอีก 4 ท่าน และ

ท่านท่ี 4 อยูต่าํแหน่งใด ใหร้ายงานในตาํแหน่งนั้นทั้งหมด บริษทั จึงนบัถึงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ  ซ่ึงบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั จึงไม่นิยามเป็นผูบ้ริหารตามมาตรา 59 และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดงักล่าวเขา้ใน

ส่วนของผลตอบแทนผูบ้ริหารดว้ย         

 ** เกษียณอาย ุ31 มกราคม 2551 

  

เลขานุการบริษทั   

 บริษทั ไดมี้มติแต่งตั้ง  นางชะตาบุญ  คูเป่ียมสิน รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานเลขาธิการองคก์ร   เป็นเลขานุการบริษทั       
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  

1.   จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 (1) ทะเบียนกรรมการ 

 (2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน ประจาํปีของบริษทั 

 (3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

 3.   ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

  (1.6) ขอ้มูลคณะกรรมการบริษทั 

 

นายโพธิพงษ์ ลํ่าซํา    ประธานกรรมการ 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้* 1,415,083 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.3984 % 

ประสบการณ์การทาํงาน - ประธานกรรมการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

 - ประธานกรรมการ บริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บริษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั 

 - ประธานกรรมการ บริษทั ภทัรลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

 

นายยุตต ิลํ่าซํา รองประธานกรรมการ 

การศึกษา ปริญญาตรี Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้* 370,284 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.6276 % 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการและประธานคณะท่ีปรึกษา บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั 

 

นายภูมชิาย ลํา่ซํา รองประธานกรรมการ 

การศึกษา BA Political Science, University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้* 664,060 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.1255 % 

ประสบการณ์การทาํงาน - ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

   บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 

 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

 - รองประธานกรรมการ บริษทั ภทัรลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 
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 - กรรมการ บริษทั ภทัรเรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั 

 - กรรมการ มูลนิธิการแพทยส์ยามบรมราชกมุารี 

 

นางสุจติพรรณ ลํา่ซํา กรรมการ และประธานคณะอาํนวยการบริหาร 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศองักฤษ 

 ปริญญาโท สาขาการจดัการ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 2547 

จาํนวนหุน้* ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั 

 - ประธานกรรมการ บริษทั บริหารทรัพยสิ์นเพทาย จาํกดั 

 

นางกฤตยา ลํา่ซํา กรรมการผู้จดัการ และกรรมการอาํนวยการบริหาร 

การศึกษา ปริญญาโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร  

                 คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 4/2543 

จาํนวนหุน้* 454,148 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.7697 % 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

นางนวลพรรณ ลํา่ซํา กรรมการผู้จดัการ และกรรมการอาํนวยการบริหาร 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาการจดัการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 67/2548 

จาํนวนหุน้*  291,078 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.4934 % 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 

 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ภทัรลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 - ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

 

นายสาระ  ลํา่ซํา กรรมการ และกรรมการอาํนวยการบริหาร 

การศึกษา Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.     

 Bachelor of Business in Administration, Boston University, U.S.A. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 4/2543 
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จาํนวนหุน้*  317,326 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.5378 % 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั   

 - กรรมการ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั   

 -กรรมการ บริษทั เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั 

 - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ภทัรลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยั 

   โคลมัเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้*  ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน - รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั     

 -กรรมการ บริษทั แฟคเตอร่ิงกสิกรไทย จาํกดั 

 

นายอสิระ วงศ์รุ่ง กรรมการ 

การศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน)  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (นกัเรียนทุนทิสโก)้ 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิลยัอสัสมัชญั (นกัเรียนทุนเอแบค) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้* ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน -  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั 

 - กรรมการบริหาร ฝ่ายขายและการตลาด บจ.เดมเลอร์ไครสเลอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

 -  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บจ.การ์เดียนประกนัภยั (ประเทศไทย) 

 -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกังานอาํนวยสินเช่ือ บมจ.เงินทุนทิสโก ้

 -  กรรมการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

 

นายดามสิ จาโคบุส ซิงส์ กรรมการ 

การศึกษา Master of Business Administration,  University of Oregon, U.S.A. 

 Bachelor of Business Administration, University of Oregon, U.S.A. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้* ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน -Director of Muang Thai Fortis Holding Co., Ltd.  

 -CEO Fortis Group 

 - กรรมการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

 

 นายแกร่ี ล ีคริสท์  กรรมการ และกรรมการอาํนวยการบริหาร 
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การศึกษา Master of International Management, American Graduate School of International  

     Management, Arizona U.S.A. 

 Bachelor of Political Science & Business, Wittenberg University, Ohio U.S.A. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้* ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน -Banker / Banassurance, Fortis Insurance International, Asia 

 -Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development  

   and Support – Fortis Insurance International 

 -กรรมการ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 

 - Director Insurance Business Development Asia-Fortis Insurance International 

 - Managing Director Asia-Russell Miller Asia 

  

นายเจน อรัน เวส กรรมการ 

การศึกษา Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede,  

      University of Professional Education, BbA 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

จาํนวนหุน้* ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ  จาํกดั 

 -กรรมการ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั  

 -Director VerzekeringsUnie (Fortis Insurance Netherlands) 

 

นายโอฬาร วรีวรรณ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) ปี 2547 

จาํนวนหุน้* ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ หอการคา้ไทย 

 - ประธานกรรมการแรงงานและแรงงานสมัพนัธ์  สภาหอการคา้ไทย 

 - กรรมการมูลนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ หอการคา้ไทย 

 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สหกรรมกรกิจ จาํกดั 

 - กรรมการบริหาร บริษทั วรีวรรณ จาํกดั 

 - กรรมการบริษทั วรีวรรณอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 -ประธานบริษทั วลัวร์ี จาํกดั 

 

นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548 

 - หลกัสูตร The Role of Chairman (RCM) 2544 

จาํนวนหุน้* ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

   และกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั ภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) 

 - นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - กรรมการสภาท่ีปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

 - กรรมการ, ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

     บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จาํกดั (มหาชน) 

 

นายพูลพพิฒัน์ องัยุรีกลุ  กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   และกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา วชิาชีพชั้นสูง (บญัชี) สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

 วทิยาลยัเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548 

จาํนวนหุน้* 784 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0013 % 

ประสบการณ์การทาํงาน -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย บริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินติ้ง  

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ภทัรลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 -กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการเงินร่วมลงทุน ขา้วกลา้ จาํกดั 

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย  

 

* จาํนวนหุน้ซ่ึงรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

 

 การแต่งตั้งกรรมการบริษทั จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะให้

คาํเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทั ในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
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จาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งใหม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทั โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 1.  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจ ะ

พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง 

   

 สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทาํหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือก และ

กลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่ง  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทั 

 

 (3) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  (3.1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ จาํนวน 15 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(บาท) 

นายโพธิพงษ ์ ลํ่าซาํ 192,000.00 - - 192,000.00 

นายยตุติ  ลํ่าซาํ 144,000.00 - - 144,000.00 

นายภูมิชาย  ลํ่าซาํ 144,000.00 - - 144,000.00 

นางกฤตยา  ลํ่าซาํ 144,000.00 - - 144,000.00 

นางนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 144,000.00 - - 144,000.00 

นางสุจิตพรรณ  ลํ่าซาํ 96,000.00 - - 96,000.00 

นายสาระ  ลํ่าซาํ 96,000.00 - - 96,000.00 

นายโอฬาร  วรีวรรณ 96,000.00 120,000 30,000 246,000.00 

นายพลูพิพฒัน ์ องัยรีุกลุ 96,000.00 60,000 60,000 216,000.00 

นายบรรยง  พงษพ์านิช 96,000.00 60,000 30,000 186,000.00 

นายปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ 96,000.00 - - 96,000.00 

นายอิสระ  วงศรุ่์ง 96,000.00 - - 96,000.00 

นายดามิส จาโคบุส ซิงส์ 96,000.00 - - 96,000.00 

นายแกร่ี ลี คริสท ์ 96,000.00 - - 96,000.00 

นายเจน อรัน เวส 96,000.00 - - 96,000.00 

คณะอาํนวยการบริหาร, คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง  ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ 

ข. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารบริษทั จาํนวน 16 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 32,884,755.77 บาท     

     แบ่งเป็น 

 เงินเดือนผูบ้ริหาร 26,811,815.77 บาท 

 โบนสัผูบ้ริหาร 6,072,940.00   บาท 
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 รวม 32,884,755.77  บาท 

  

  (3.2) ค่าตอบแทนอ่ืน   

 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นเงิน  4,204,392.30 บาท  แบ่งเป็น  

 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 1,910,692.30 บาท 

 ประกนัสงัคม 58,500.00 บาท 

 ค่าพาหนะ 1,364,000.00 บาท 

 ค่าเช่าบา้น 871,200.00 บาท 

 รวม 4,204,392.30 บาท 

 

 (4) การกาํกบัดูแลกิจการ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้  

 บริษทัใหค้วามสาํคญัและเคารพต่อสิทธิพ้ืนฐานต่างๆของผูถื้อหุน้ทุกรายโดยใหมี้การปฏิบติัต่อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

และเป็นไปตามกฎหมายกาํหนด สิทธิในการมอบฉนัทะ และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัอยา่งเพียงพอ โดยมุ่งเนน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้นและทั นต่อเหตกุารณ์ อนัประกอบดว้ย  

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะ และใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน

วาระต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอภายใตก้รอบของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีไดก้าํหนดไว ้รวมถึงการอนุมติัรา ยการ

พิเศษต่างๆ 

 บริษทั ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละหน่ึงคร้ัง โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาและกาํหนดวาระการระชุมผู ้

ถือหุน้ รวมถึงการกาํหนดวาระอ่ืนๆ  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการซกัถามขอ้สงสยั แสดงความคิดเห็น 

เสนอแนะต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ 

 บริษทั มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการประชุมอยา่งโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ อาํนวยความ สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการ

ออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉนัทะ โดยจะมีการช้ีแจงวธีิการลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนก่อนเร่ิม

การประชุม 

 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทั ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผูถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์  

 บริษทัมีมาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดย

ไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลาการหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่

ต่อสาธารณชน กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ีหา้ม  และ

บริษทั ยงัใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดสิทธิการใชแ้ละเขา้ถึงขอ้มูล และหา้มมิใหผู้บ้ริหาร และ

พนกังาน นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ่ื้นไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยอาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

บริษทั มีการจดัทาํระเบียบปฏิบติัในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยฯ์ ใหแ้ก่กรรมการ ตลอดจน ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหไ้ด้

รับทราบ และเขา้ใจถึงหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพราะตระหนกัดีวา่ความสาํเร็จและความมัน่คงของ บริษทั ข้ึนอยูก่บั

ความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีบริษทั มีต่อกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี ซ่ึงไดแ้ก่  

ผูถื้อหุน้ บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลการ

ดาํเนินงานท่ีดีมีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง และมีความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือท่ีจะสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวซ่ึงเป็นพันธ

กิจท่ีสาํคญัของบริษทั รวมถึงการดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุน้ 

พนกังาน บริษทั มีนโยบายท่ีใหผ้ลตอบแทน และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ซ่ึงครอบคลุมความตอ้งการพ้ืนฐานทุก

ประการตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ การประกนัชีวติและการประกนัสุขภาพ การมีวนัหยดุพกัผอ่นตามอายงุาน การจดัตั้งและสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ การตรวจสุขภาพประจาํปี อีกทั้งยงัใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานใหมี้สภาพท่ี

ดีเพ่ือใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงาน นอกจากนั้น บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัและใหโ้อกาสกบัพนกังานในการพฒันาศกัยภาพของตน

ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวกบังาน ตลอดจนดา้นการพฒันาตนเอง เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีศกัยภาพ

ในการปฏิบติังาน รวมทั้งส่งพนกังานไปฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ  

ลูกคา้ บริษทัยดึมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามสญัญากบัลูกคา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่า และใหบ้ริการท่ี

เป็นเลิศ ตลอดจนดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลาง เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้         

คู่แข่ง บริษทัยดึมัน่ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานกาํกบัไดก้าํหนดไว ้โดยมุ่งเนน้การแข่งขนัท่ี

เป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เจา้หน้ี  บริษทั ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาอยา่งเคร่งครัด 

คู่คา้ บริษทัเลือกใชบ้ริการจากคู่คา้ โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา้และการใหบ้ริการเป็นสาํคญั 

บริษทั ดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ดว้ยความเป็นธรรม และปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

สงัคม บริษทั มุ่งดาํเนินงานดา้นกิจกรรมเพ่ือสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยตระหนกัดีถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อ

สงัคมโดยรวม ทั้งไดจ้ดัทาํโครงการต่างๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และสนั บสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น กิจกรรมส่งเสริม

และสนบัสนุนคนพิการทั้งในระดบัชุมชนและประเทศ สนบัสนุนและบริจาคเงินช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในถ่ินทุรกนัดาร รวมถึงรณรงค์

ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามแก่เดก็และเยาวชนไทย   

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส              

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ

ทนัเวลา ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลในการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ไดรั้บขอ้มูลและ

สารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ บริษทั สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดง่้ายและโดยบริษทั ไดเ้ผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ 56-1)  หนงัสือพิมพ ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 สาํหรับดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ ทีมหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ ภายใตส้าํนกัเลขาธิการองคก์ร เป็นหน่วยงานท่ีสามารถใหข้อ้มูลกบันกั

ลงทุน ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัวเิคราะห์ โดยสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลไดท่ี้ โทร (662) 290-3221, 290-3224  

 

หมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของกรรมการ 

• องคป์ระกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยจาํนวนกรรมการทั้งส้ิน 15 ท่าน และมีกรรมการอิสระ

จาํนวน 3 ท่าน 
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• ภาวะผูน้าํและวสิยัทศัน ์ บริษทัมีคณะกรรมการ 5 คณะ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ มีความหลากหลายในดา้น

ทกัษะ ความรู้ ความเช่ีย วชาญ ประสบการณ์ มีวสิยัทศัน ์และความสามารถท่ีจะช่วย

สนบัสนุนและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ใหด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสุดแก่บริษทั รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เพ่ือเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการไดก้าํหนดใหผู้ท่ี้

มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยง ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของ

ตนในรายการท่ีเกิดมีข้ึน และในการอนุมติัใดๆ ตอ้งยดึหลกัการไม่ใหมี้การกาํหนดเง่ือนไข 

หรือขอ้กาํหนดพิเศษผดิไปจากปกติ และในกรณีท่ีกรรมการบริษทัท่านใดท่านหน่ึงมีส่วน

ไดส่้วนเสียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีกาํลงัพิจารณา กรรมการท่านนั้นจะตอ้งไม่เขา้ร่วม

ประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ  

• การบริหารความเส่ียง บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการวเิคราะห์และควบคุมความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจดงันั้น

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการจดัการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้าํหนด

นโยบายและกาํหนดใหมี้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงทาํการ

ประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งจากภายนอกและภายในบริษทัมาวเิคราะห์ เพ่ือเสนอมาตรการจดัการ

ความเส่ียง ตลอดจนส่ือสารใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ รวมถึงการติดตามผลใหมี้การ

ปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนดไว ้โดยจะร ายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่ง

ต่อเน่ือง 

• การควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดั

โครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึงเอ้ือใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปได้

ตามท่ีบริษทัมุ่งหวงั มีระบบการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม มีการควบคุม

การปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระทาํท่ีทุจริตออกจากกนั มีขอ้มูลท่ีมี

คุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน และมีการ

ติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอวา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยระบบการ

ควบคุมภายในยงัดาํเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ท่ีสอบทานการ

ปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

  (1) สอบทานการสอบบญัชีและการคดัเลือกผูส้อบบญัชี 

  (2) สอบทานการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

  (3) สอบทานการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

  (4) สอบทานการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เป็นตน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ั งท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมดว้ย ไดส้รุปการดาํเนินการประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน  ตามแบบประเมินของสาํนกังาน คณะกรรมการ กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ บริษทัมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
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• ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และ 

เพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัดว้ย ซ่ึงคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะใหค้าํเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทั ในการกาํหนดอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัเพ่ือ

นาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ปัจจุบนับริษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ ท่านละ 30,000 บาท และกรรมการ 

ท่านละ 15,000 บาท โดยจะจ่ายเป็นประจาํทุกเดือน ส่วนค่าบาํเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ 

พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 สาํหรับกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนดว้ยนั้น  

จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมีการประชุม ประธานกรรมการท่านละ  

30,000 บาท และกรรมการท่านละ 15,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร บริษทั ไดก้าํหนดอตัราค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยพิจารณาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบั 

อุตสาหกรรม    บริษทั จะมีการสาํรวจอตัราค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นระยะเพื่อเพื่อปรับปรุงใหท้นักบัตลาดและเพียงพอท่ีจะรักษาและ 

จูงใจผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะใหค้าํเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทั ในการกาํหนด 

อตัราค่าตอบแทน และผลประโยชนต์อบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง รายละเอียดของจาํนวนเงินค่าตอบแทนในปี 2551 สามารถดูไดจ้าก 

หวัขอ้การจดัการ 

 

• การประชุมคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทั มีกาํหนดประชุมโดยปกติไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี โดยในปี  2551  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งหมด 4 คร้ัง  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ธนัวาคม และไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะแจง้ใหก้รรมการ

ทุกท่านทราบในการประชุมคร้ังสุดทา้ยของปี การประชุมทุกคร้ังมีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจนและมีวาระการรายงานผลการ

ดาํเนินงานเป็นประจาํ และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านสามารถดูไดจ้ากขอ้ 8 การจดัการ (1.4) การเขา้ร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคณะ 

 

 (5) การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง

เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการแจง้ตารางกาํหนดช่วงเวลาท่ี

สามารถซ้ือขาย และหา้มซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท่ีออกโดยบริษทั ใหก้บักรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดรั้บทราบทุกไตรมาส 

  

 

 

 

(6)  บุคลากร     

     

จาํนวนพนักงานปี 2551 718 คน   
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 ผูบ้ริหาร 13 คน   

 พนกังาน 705 คน   

 รวม 718 คน   

     

จาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั     

 1. สายงานยทุธศาสตร์องคก์รและพฒันาธุรกิจ  29  คน  

 2. สายงานการขายและช่องทางการจาํหน่าย - กลุ่มงานสถาบนั 36  คน  

 3. สายงานการขายและช่องทางการจาํหน่าย - กลุ่มงานช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ 61  คน  

 4. สายงานการขายและช่องทางการจาํหน่าย - กลุ่มงานบริการลูกคา้และสนบัสนุนงานขาย 66  คน  

 5. สายงานปฏิบติัการธุรกิจรถยนต ์ 182  คน  

 6. สายงานประกนัภยัทัว่ไป 98  คน  

 7. สายงานสินไหมประกนัภยัทัว่ไป 42  คน  

 8. สายงานบญัชีและการเงิน 75  คน  

 9. สายงานทรัพยากรบุคคล 14  คน  

 10. สายงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 39  คน  

 11. สายงานเลขาธิการองคก์ร 60  คน   

 12. สาํนกัตรวจสอบภายใน 10  คน   

 รวม 712  คน   

  

ผลตอบแทนพนักงาน        

      พนกังานและผูบ้ริหารจะไดค้่าตอบแทนเป็น เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  

ค่าพาหนะ ค่าเช่าบา้น ค่าทาํงานล่วงเวลา ค่าตาํแหน่ง ค่าเส่ียงภยั ค่าติดตามงาน ค่าสวสัดิการ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 204,673,191.00 บาท   

ดงัน้ี 

  

    - เงินเดือน 138,503,479.98   บาท   

    - โบนสั 30,893,177.50   บาท   

    -  เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 9,992,881.97   บาท   

    - อ่ืนๆ 25,283,651.55   บาท   

 

นโยบายการพฒันาพนักงาน  

     

      บริษทัถือวา่บุคลากรของบริษทั เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัและมีคุณค่ายิง่ต่อความสาํเร็จของบริษทั  จึงใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา

บุคลากรเป็นอยา่งมาก มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามาร และ

ความชาํนาญท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยมีการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการ

ปฏิบติังานและการบริหารท่ีมีคุณภาพ, ส่งเสริมการมีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการและการทาํงานเป็นทีม ตลอดจนส่งเสริมใหบุ้คลากรมี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

      โดยในปี 2551  บริษทัไดด้าํเนินการเพ่ิมพนูความรู้, ทกัษะ และความสามารถในการทาํงาน โดยไดจ้งัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมทั้ง

ภายในบริษทั และส่งไปอบรมภายนอกบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  ไดไ้ดจ้ดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง  ๆทั้งหลกัสูตรพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการ
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ปฏิบติังาน หลกัสูตรเฉพาะเร่ือง เพ่ือใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองท่ีส่วนงานต่าง  ๆรับผดิชอบดาํเนินการอยู ่และ

หลกัสูตรเสริมสร้างทกัษะเฉพาะทาง เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจ ทกัษะในการปฏิบติังาน ครอบคลุมในทุกสายงานขององคก์ร 

อาทิ 

      1.  โครงการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและโครงสร้าง  โดยวา่จา้งท่ีปรึกษาใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํโครงสร้างองคก์ร 

และพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   เช่น การจดัทาํใบพรรณนาหนา้ท่ีงาน (Job Description), การจดัทาํโครงสร้างเงินเดือน 

เป็นตน้  

 2.  การเสริมความรู้ในงานสายหลกั เพ่ือการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การอบรมความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยั, การ

ประกนัภยัประเภทต่างๆ , โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้หนา้ท่ีพิจารณารับประกนัภยั, อบรมความรู้เก่ียวกบัการรับประกนัภยั

รถยนตใ์หก้บัเจา้หนา้ท่ีส่วน Call Center 

 3.  การส่งเสริมความรู้ดา้นเทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ไดแ้ก่  การนาํโปรแกรม

สาํเร็จรูปดา้นบุคคลมาใชเ้พ่ือลดระยะเวลาการทาํงานและวสัดุส้ินเปลืองต่าง , การอบรมการใชโ้ปรแกรม Outlook เป็นตน้ 

     4.  การเสริมความรู้ดา้นการจดัการทัว่ไป เพ่ือเสริมพ้ืนฐานดา้นการบริหารและการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่   การอบรม

หลกัสูตรจิตวทิยาการบริหารหน่วยงาน ใหก้บัผูบ้ริหารฝ่ายและผูบ้ริหารส่วน,  

     5.  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของพนกังาน  ไดแ้ก่ การจดัทาํโครงการ 5 ส.   โครงการสร้างความเขา้ใจและ

สมัพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร ใหก้บัพนกังานในระดบัเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารส่วน  

 

9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึง

เอ้ือใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั  มีระบบการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม มีการควบคุม

การปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการ

กระทาํท่ีทุจริตออกจากกนั  มีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน  และมีการ

ติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอวา่  มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  

และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ท่ีสอบทานการ

ปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 (1) สอบทานการสอบบญัชีและการคดัเลือกผูส้อบบญัชี 

 (2) สอบทานการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

 (3) สอบทานการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

 (4) สอบทานการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เป็นตน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบร่วมปร ะชุมดว้ย 

ไดส้รุปการดาํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  ตามแบบประเมินของสาํนกังาน คณะกรรมการ กาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

 

 

 

10. รายการระหว่างกนั 

นอกจากท่ีผูส้อบบญัชีไดมี้การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นงบการเงินปี 2551 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6 ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทั นั้น   บริษทั ขอแจง้รายละเอียดเพ่ิมเติมสาํหรับรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ดงัน้ี 
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10.1 รายละเอียดบริษทั ท่ีมีรายการระหวา่งกนั 

รายช่ือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ประเภทธุรกจิ ร้อยละการถอืหุ้น ความสัมพนัธ์กบับริษทั ฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั การประกนัชีวิต - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั เมืองไทยโฟร์ทิส โฮลด้ิง จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ช่ารถยนต ์ 8.72 การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 11.28 การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ไซเบอร์คอร์ป จาํกดั ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ภทัรสมัพนัธ์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั การประกนัวินาศภยั 0.6832 การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั จุฑาภูมิ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) จาํกดั นาํเขา้ผลิตภณัฑ ์Hermes - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 

บริษทั ที.ไอ.ไอ. จาํกดั การศึกษาและการอบรม 1.7326 การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 0.04 การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล นอ้มประณต ตวัแทนและนายหนา้ซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ปรุส (2008) จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ภพพรรณ จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั พาณิชย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 

บริษทั เมืองไทย เอน็เทอร์ไพรส์ จาํกดั พาณิชย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ยพุงษ ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ยพุยงค ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 

บริษทั ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) พาณิชย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ลิสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั ใหเ้ช่ารถยนต ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ศรีภพพรรณ จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั สมบติัลํ่าซาํ จาํกดั  ลงทุนในบริษทัอ่ืน - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั สาํนกังานสถาปนิกจุฬดิษฐ์ จาํกดั บริการทางสถาปัตยกรรม - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการเงินร่วมลงทุนขา้วกลา้ จาํกดั จดัการเงินร่วมลงทนุจากกระทรวงการคลงั - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั อีส โซลูชัน่ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั แองจ้ี จาํกดั  นาํเขา้ผลิตภณัฑ ์Valentino - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 

บริษทั ฮาร์ทแลนด ์กอลฟ์ จาํกดั ธุรกิจเก่ียวกบักอลฟ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ฮิบ จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั จุลินทร์วงศ ์จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน - การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 

 

 

 

 

 10.1.1  รายการเบ้ียประกนัภยัจ่าย            

                 หน่วย : พนับาท         

ช่ือบริษทั 2551 

บจก.เมืองไทยประกนัชีวติ 245 
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10.1.2  รายการเบ้ียประกนัภยัรับ        

    หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั 2551 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 12,834 

บจก.แฟคเตอร่ิงกสิกรไทย 7 

บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วสิ (ภทัรคอมเพลก็ซ์) 4 

บมจ.ภทัรลิสซ่ิง 53,029 

บจก.ลีสซ่ิงกสิกรไทย 343 

บจก.ภทัรสมัพนัธ์      2 

บจก.สาํนกังานสถาปนิกจุฬดิษฐ ์ 17  

บจก.ภพพรรณ 24 

บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท 117 

บจก.เมืองไทยประกนัชีวติ 1,701 

บจก. ศรีภพพรรณ 14 

บจก.ยพุงษ ์ 150 

บมจ.ลอ๊กซเล่ย ์ 1,887 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 12 

 

10.1.3  รายการค่านายหนา้จ่าย   

หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั 2551 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 52,320 

 

10.1.4  รายการเงินปันผลรับ 

หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั 2551 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 63 

บมจ. ภทัรลิสซ่ิง 11,700 

 

 

 

 

 

10.1.5  รายการดอกเบ้ียรับ 

     หน่วย : พนับาท 
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ช่ือบริษทั 2551 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     1,323 

บมจ. ภทัรลิสซ่ิง 1,287 

 

10.1.6 รายการค่าบริการ 

      หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั 2551 

บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วสิ (ภทัรคอมเพลก็ซ์) 727 

บจก.เมืองไทยประกนัชีวติ 1,873 

บมจ.ลอ๊กซเล่ย ์ 492 

บจก.เมืองไทย เอน็เทอร์ไพรส์  280 

บจก.ฮาร์ทแลนด ์กอลฟ์ 30 

บจก.ที.ไอ.ไอ. 115 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     17 

 

10.1.7 รายการเงินสมทบ 

      หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั 2551 

บจก.กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 2,079 

 

 (2) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

 รายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้และรายการระหวา่งกนัท่ีผูส้อบบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบกอบงบการเงินนั้น  

เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นไปตามสภาพตลาด  แ ละตามลกัษณะธุรกิจปกติทัว่ไป  จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือ

ผูช้าํนาญการอิสระเก่ียวกบัรายการดงักล่าว  ทั้งน้ีรายการท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวบริษทั คาดวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 

 มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

    ทั้งน้ีรายก ารระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้และรายการระหวา่งกนัท่ีผูส้อบบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินนั้น    ไดมี้การกาํหนดเง่ือนไขต่างๆ  วา่เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติ   ในราคาตลาด      ซ่ึงมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจาก

บุคคลภายนอก     และไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนใ นการอนุมติัใหก้ระทาํรายการระหวา่งกนัใดๆ   อยา่งไรก็ตาม บริษทั ไม่มีนโยบายท่ีจะ

สนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทาํรายการระหวา่งกนั     แต่หากมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนก็จะเป็นไปตามธุรกิจปกติ    ซ่ึงเป็นไปในราคา

หรือเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก     โดยจะอยูภ่ายใต้ประกาศและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลของรายการดว้ย 

 (3) นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
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 รายการระหวา่งกนัของบริษทั ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   บริษทั จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปในรา คายติุธรรมและตามสภาพตลาดใน

ลกัษณะธุรกิจทัว่ไป       โดยบริษทั จะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 ขอ้บงัคบั   ประกาศ    คาํสัง่   

หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลกา รทาํรายการท่ี

เก่ียวโยง  และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั 

 ทั้งน้ีหากมีรายการระหวา่งกนัของ บริษทั เกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  หรือมีส่วนไดเ้สียในอนาคต  

บริษทั ก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 

11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(1) งบการเงนิ 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

งบดุลเสมือนเปรียบเทียบและการยอ่ส่วนตามแนวด่ิง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 

 2549 2550 2551 

สินทรัพย ์

 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 

      

     พนัธบตัร 625,837  9.34 769,576 11.71 598,873 9.57 

     ตัว๋เงินคลงั  8,061  0.12 - 

 

- 14,903 0.24 

     ตัว๋เงิน 516,898 7.72 493,435 7.51 98,100 1.57 

     หุน้ทุน 1,104,530  16.49 1,134,785 17.27 555,046 8.86 

     หุน้กู ้  796,875  11.89 598,524 9.11 678,924 10.84 

     หน่วยลงทุน 484,747 7.24 471,398 7.18 679,697 10.86 

     หลกัทรัพยอ่ื์น  103,279  1.54 75,102 1.14 - - 

        รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  3,640,226  54.34 3,542,821 53.93 2,625,543 41.93 

เงินใหกู้ย้มื       

    โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั 68,459  1.02 76,918 1.17 63,833 1.02 

     อ่ืน ๆ  2,675  0.04 2,561 0.04 2,027 0.03 

        รวมเงินใหกู้ย้มื 71,134  1.06 79,480 1.21 65,859 1.05 

     หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (1,820) -0.03 (1,820) -0.03 (2,367) -0.04 

        เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ  69,314  1.03 77,660 1.18 63,493 1.01 

เงินลงทุนอ่ืน 5,458  0.08 4,759 0.07 2,576 0.04 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 836,790 12.49 636,840 12.74 1,029,972 16.45 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 292,285 4.36 269,700 4.11 263,576 4.21 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 31,790 0.47 25,631 0.39 22,784 0.36 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 209,239 3.12 38,352 0.58 43,223 0.69 
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เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 495,581 7.40 831,693 12.66 737,217 11.79 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 31,423 0.47 24,040 0.37 34,501 0.55 

ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน-สุทธิ 4,554 0.07 3,933 0.06 12,443 0.20 

สินทรัพยอ่ื์น       

     อสงัหาริมทรัพยจ์ากการชาํระหน้ี  6,480  0.10 - - - - 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 181,005  2.70 198,814 3.03 557,155 8.90 

     ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 2,147  0.03 14,149 0.22 2,587 0.04 

     ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 14,770  0.22 16,233 0.25 19,923 0.32 

     ค่าความนิยมจากการควบกิจการ 851,411 12.71 851,411 12.96 763,655 12.20 

      เงินมดัจาํและเงินประกนั 8,147 0.12 3,032 0.05 4,777 0.08 

     อ่ืน ๆ 1 8,871  0.28 30,714 0.47 77,946 1.24 

 1,087,385  16.23 1,114,358 16.96 1,426,042 22.78 

รวมสินทรัพย ์  6,699,490   100.00  6,569,782  100.00  6,261,370  100.00  

 

 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

งบดุลเสมือนเปรียบเทียบและการยอ่ส่วนตามแนวด่ิง 

                                                                               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                                                         หน่วย : พนับาท 

   2549 2550 2551 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  1,086,603 16.22  1,368,406 20.83  1,511,660 24.14   

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  462,901 6.91   479,764   7.30   568,138   9.07  

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ  206,747   3.09   203,730   3.10   188,736   3.01  

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 87,135 1.30  210,475  3.20   195,938   3.13  

หน้ีสินอ่ืน      -     

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  20,130   0.30   92,969   1.42   233   0.004 

     ค่านายหนา้จากการรับประกนัโดยตรงคา้งจ่าย  77,931   1.16  114,340   1.74  104,883   1.68  

     เจา้หน้ีเงินปันผล 1,000,000 14.93 - - - - 

     เจา้หน้ีอ่ืน  30,232   0.45   36,984   0.56   27,904   0.45  

     เจา้หน้ีตั้งฝากเพ่ือชาํระค่าเบ้ียประกนั 17,481 0.26 29,275 0.45 39,304 0.63 

     เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน  771   0.01   -     -      -     -    

     เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้  67,131   1.00   74,748   1.14  102,123   1.63  

     ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคา้งจ่าย  40,778   0.61   71,699   1.09   49,829   0.80  

     สาํรองเงินเกษียณอาย ุ 69,886 1.04  64,330   0.98   64,037   1.02  

     อ่ืน ๆ  52,605   0.79   76,842   1.17   79,467   1.27  
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รวมหน้ีสิน  3,220,330  48.07  2,823,562  42.98   2,932,253   46.83  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

      

     ทุนเรือนหุน้       

        ทุนจดทะเบียน       

           หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  590,000   8.81   590,000   8.98   590,000   9.42  

        ทุนท่ีออกและชาํระแลว้       

           หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  590,000   8.81   590,000   8.98   590,000   9.42  

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้  681,568   10.17   681,568   10.37   681,568   10.89  

     ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (17,545)  -0.26  121,954  1.86   (116,040) -1.85  

     ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 908,220 13.56 908,220 13.82 823,372 13.15 

     กาํไรสะสม      -     

        จดัสรรแลว้      -     

             สาํรองตามกฎหมาย  59,000   0.88   59,000   0.90   59,000   0.94  

             สาํรองอ่ืน ๆ  650,000   9.70    650,000   9.89    650,000   10.38  

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  607,918     9.07    735,478     11.19   641,217  10.24  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  3,479,161   51.93   3,746,220   57.02   3,329,117   53.17  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  6,699,490   100.00   6,569,782   100.00   6,261,370   100.00  
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บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเสมือนเปรียบเทียบและการยอ่ส่วนตามแนวด่ิง 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 

 2549 2550 2551 

 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

     รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

        เบ้ียประกนัภยัรับ  3,209,107   127.49   3,724,823   137.63   4,227,301   142.33  

        หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ  (950,078)  (37.75) (1,095,023) 

 

 (40.46)  (1,128,082)  37.98   

        เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  2,259,029  89.75  2,629,801  97.17  3,099,219 104.35  

        เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

           (เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อน  (7,168)  (0.28)  (281,802)  (10.41)  (143,255)  (4.82) 

     รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,251,861  89.46   2,347,998  86.76   2,955,964  99.52  

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       

        ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี  1,014,830  40.32   1,024,530  37.86  1,411,667  47.53  

        ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน  28,721   1.14   29,293   1.08   14,495   0.49  

        ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  319,942 12.71  345,832   12.78  394,870  13.29  

        ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  26,711   1.06   66,850   2.47   55,474   1.87  

     รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  1,390,204  55.23  1,466,505  54.19  1,876,507  63.18  

     กาํไรจากการรับประกนัภยั  861,658   34.23   881,493   32.57   1,079,458  36.34  

     รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ       

        ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ  198,260   7.88    190,799   7.05    189,953   6.40   

     กาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์       

        กาํไร(ขาดทุน)จากการขายหลกัทรัพย ์  87,493   3.48   93,588   3.46   (115,816) (3.90) 

        กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  4,830     0.19   2,260 0.08  38,943 1.31  

        กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง       

              มูลค่าของเงินลงทุน  (32,977)  (1.31)  37,949    1.40   (119,663)  (4.03) 

        รายไดอ่ื้น   833     0.03   484     0.02  0.00 

 

0.00   

        ค่าใชจ่้ายในการลงทุน  (2,198)  (0.09)  (2,478)  (0.09)  (3,539)  (0.12) 

     รวมกาํไรจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์  57,980   2.30  131,803  4.87   (200,074)  (6.74) 

     รายไดอ่ื้น  8,946   0.36   35,761  1.32  24,282   0.82  

 

 



total.doc (แบบ 56-1) 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)    Page 45 of 59 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเปรียบเทียบและการยอ่ส่วนตามแนวด่ิง 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 

 2549 2550 2551 

 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน       

        ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  338,565   13.45   391,466   14.46   392,615   13.22  

        สาํรองเงินเกษียณอาย ุ 6,678 0.27 (5,556)  (0.21) 6,381  0.21    

        ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์  75,304   2.99   81,065   3.00   76,296   2.57  

        ค่าภาษีอากร  584   0.02   602  0.02   1,410  0.05  

        หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  13,152  0.52  25,966   0.96  13,447   0.45  

        ค่าตอบแทนกรรมการ   14,089  0.56  12,615   0.47  13,275   0.45  

        ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย  141,873  5.64  145,350   5.37  177,009   5.96  

        ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 152,292 6.05 175,190 6.47 248,209 8.36 

 

 

        ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,478 0.10 228 0.01 0.00 0.00 

     รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 745,015   29.60   826,927   30.55   928,642   31.27  

     กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  381,830   15.17   412,929   15.26   164,977   5.55   

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   (92,653)  (3.68)  (102,572)  (3.79)  (108,188)  (3.64) 

     กาํไรสุทธิสาํหรับปี  289,177   11.49   310.357   11.47   56,789    1.91   

     กาํไรต่อหุน้ 4.90 5.26 0.96  

 

รายไดร้วม = รายไดจ้ากการรับประกนัภยั +  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ + กาํไรจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์+ รายไดอ่ื้น = 100 

  

หมายเหต ุ: 1) ปี 2550-2549 เป็นขอ้มูลจากงบเสมือน โดยการรวมขอ้มูลงบการเงินของ บมจ.ภทัรประกนัภยั และ บจก.เมืองไทย 

                       ประกนัภยั ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุน้มีรายการส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั จาํนวน 908.22 ลา้น 

                   2) ปี 2551 ประกอบดว้ยขอ้มูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็นการรวมขอ้มูลงบการเงินของ บมจ.ภทัรประกนัภยั  

                       และ บจก.เมืองไทยประกนัภยั  ; 20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็นงบการเงินของ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

                   3) บมจ.ภทัรประกนัภยั มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ จาํนวน 1,000 ลา้นบาทในเดือน พ.ย.50 และจ่ายเงินปันผลประจาํปี   

                       2550 จาํนวน 160 ลา้นบาทในเดือน พ.ค.51 
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บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2551 ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2551 
 

หน่วย : พนับาท 

    

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ปใน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง   1,953,154 

     เงินรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ   (124,939) 

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง   (992,386) 

     ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง   (4,632) 

     ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง   (371,265) 

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน   (21,677) 

     รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   75,506 

     รายไดอ่ื้น   5,005 

     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   (477,378) 

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   (380,137) 

     อ่ืนๆ   231,800 

        เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (106,948) 

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกจิกรรมลงทุน    

     กระแสเงินสดไดม้า    

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   4,281,211 

        เงินใหกู้ย้มื   14,992 

        เงินลงทุนอ่ืน   86 

        อ่ืนๆ   4,970 

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน   4,301,259 

     กระแสเงินสดใชไ้ป     

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     (4,070,859) 

        เงินลงทุนอ่ืน            (1,737) 

        เงินฝากสถาบนัการเงิน   (71,058)    

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์          (17,311) 

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   (9,763) 

        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน     (4,170,727) 

        เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน         130,532  
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บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2551 ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2551 

หน่วย : พนับาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ          23,584  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด            612,759  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด          636,343  

    

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม: -    

     รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

        ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน-สุทธิจากภาษีเงินได ้         ( 188,339)  

หมายเหต ุ เน่ืองจากบริษัท เมืองไทยประกันภัยจาํกัด(มหาชน) เร่ิมดาํเนินการเม่ือ วนัท่ี 20 มิ.ย.51 จึงมีงบกระแสเงินสดสาํหรับช่วงเวลา

ดงักล่าวถึง วนัท่ี 31 ธ.ค.51 

  

(ก) รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีปี 2551 เป็นรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สงัเกต  

(ข) สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

หน่วย : พนับาท 

 2549 2550 2551 

รายไดร้วม  2,517,047  2,706,361  2,970,125  

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม  (2,227,870)  (2,396,004)  (2,913,336) 

กาํไรสุทธิ  289,177   310,357   56,789  

กาํไรต่อหุน้  4.90   5.26   0.96  

จาํนวนหุน้ 59 ลา้นหุน้ 59 ลา้นหุน้ 59 ลา้นหุน้ 

สินทรัพยร์วม  6,699,490   6,569,782  6,261,370  

หนีสินรวม 3,220,330  2,823,562   2,932,253  

ส่วนของผูถื้อหุน้  3,479,161   3,746,220   3,329,117  

มูลค่าหุน้ตามบญัชี 58.97  63.50  56.43  

เงินปันผล n/a  n/a  n/a 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) n/a n/a n/a 

     

หมายเหต ุ: 1) ปี 2550-2549 เป็นขอ้มูลจากงบเสมือน โดยการรวมขอ้มูลงบการเงินของ บมจ.ภทัรประกนัภยั และบจก. 

                       เมืองไทย ประกนัภยั ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุน้มีรายการส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั จาํนวน 908.22 ลา้น 

                  2) ปี 2551 ประกอบดว้ยขอ้มูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็นการรวมขอ้มูลงบการเงินของ บมจ.ภทัร 

                      ประกนัภยั และบจก.เมืองไทยประกนัภยั  ; 20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็นงบการเงินของบมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
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(ค) อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

บริษทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

Ratio Analysis 

  2549 2550 2551 

LIQUIDITY RATIO      

   Current Ratio                    (Times) n/a n/a 1.24 

   Premium Receivable Turnover     (Days) n/a n/a 62.75 

PROFITABILITIES RATIO     

   Profit on Underwriting to Net Premium Written                  (%) 38.14 33.52 34.83 

   Profit on Underwriting to Premium Written   (%) 26.85 23.67 25.54 

   Net Profit Margin on Premium Written                   (%) 9.01 8.33 1.34 

   Net Profit Margin on Net Premium Written                  (%) 12.80 11.80 1.83 

   Net Profit Margin on Total Revenue (%) 11.49 11.47 1.91 

   Return on Shareholders' Equity (%) n/a 8.59 1.61 

   Net Premium Written to Capital Fund  (Times) 0.65 0.70 0.93 

   Return on Total Assets (%) n/a 6.22 2.57 

   Net Loss Ratio                      (%) 46.34 44.88 48.25 

   Total Expense Ratio                    (%) 48.32 47.14 44.49 

   Combine Ratio                    (%) 94.76 92.02 92.74 

   Operating Expense Ratio         (%) 32.98 31.44 29.96 

EFFICIENCY RATIO     

   Total Assets Turnover            (Times) n/a 0.41 0.47 

FINANCIAL POLICY RATIO     

   Debt to Equity            (Times) 0.93 0.75 0.88 

   Policy Liability to Capital Fund  (Times) 0.45 0.49 0.62 

   Policy Reserve to Capital Fund   (Times) 0.31 0.37 0.45 

   Policy Reserve to Total Assets (Times) 0.16 0.21 0.23 

GROWTH     

   Total Assets                    (%) n/a (1.94) (4.69) 

   Premium Written   (%) n/a 16.07 13.49 

   Net Premium Written            (%) n/a 16.41 17.85 

   Underwriting Profit (%) n/a 2.30 22.46 

   Net Profit                     (%) n/a 7.32 (81.70) 

PER SHARE     

   Book Value                           (฿) 58.97 63.50 56.43 

   E.P.S.                           (฿) 4.90 5.26 0.96 

   Dividend                    (฿) n/a n/a n/a 

   Payout Ratio                  (%) n/a n/a n/a 
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   Share Price as at Y/E (฿) n/a n/a 37.00 

   P/E Ratio                  (Times) n/a n/a 38.54 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลราคาหุน้เป็นขอ้มูลเฉพาะหลงัควบกิจการเม่ือ  20 มิถุนายน 2551 

 

(2) คาํอธิบาย และการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

 ขอ้สงัเกต การวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน เป็นการพิจารณาจากงบการเงินเสมือนรวมบริษทัเพ่ือใหส้ามารถ

เปรียบเทียบได ้ เน่ืองจากบมจ .เมืองไทยประกนัภยัเกิดจากการควบ บมจ .ภทัรประกนัภยั และ บจก .เมืองไทยประกนัภยั เขา้ดว้ยกนั เม่ื อ 

20 มิ.ย.51 ดงันั้น ผลการดาํเนินงานในนามของ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั จึงมีเพียงระยะ  ตั้งแต่ 20 มิ.ย. -31 ธ.ค.51  อน่ึง อตัราส่วนทาง

การเงินบางรายการไม่สามารถแสดงไดเ้พราะขาดขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

 ฐานะทางการเงิน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทั  มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 6,261.37 ลา้นบาท ปรับลดลงจากปี  2550 ประมาณ  308 ลา้นบาท  

ซ่ึงเกิดจากการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2550 ของ บมจ.ภทัรประกนัภยั ในไตรมาส 2 ปี 2551  ท่ีอตัราหุน้ละ  8 บาท  รวม  160 ลา้นบาท    

และมีการจ่ายชาํระภาษีจาํนวน 370 ลา้นบาทสาํหรับ บมจ.ภทัรประกนัภยั และ บจก.เมืองไทยประกนัภยั ท่ีตอ้งดาํเนินการปิดกิจการตาม

กฎหมายเพ่ือใหก้ารควบกิจการดาํเนินการได ้ 

 

 ผลการดาํเนินงาน 

 การรับประกนัภยั      

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ในปี 2551  มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภทจาํนวน  4,227.30 ลา้นบาท  เติบโตเพ่ิมข้ึน  502.48 

ลา้นบาท  หรือเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.49 มีเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิรวม  3,099.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ร้อยละ 17.85 โดยมี

สดัส่วนการรับประกนัความเส่ียงภยัไวเ้องสูงกวา่การส่งประกนัต่อเลก็นอ้ย  อยา่งไรก็ ดีในปี 2551  น้ีบริษทั มีค่าสินไหมทดแทนสูงข้ึน

รายการ 

อคัคีภยั ทะเลและขนส่ง เบด็เตล็ด รถยนต ์ รวม 

2551 

(ลา้นบาท) 

เปล่ียน 

แปลง 

(%) 

2551 

(ลา้นบาท) 

เปล่ียน 

แปลง 

(%) 

2551 

(ลา้นบาท) 

เปล่ียน 

แปลง 

(%) 

2551 

(ลา้นบาท) 

เปล่ียน 

แปลง 

(%) 

2551 

(ลา้นบาท) 

เปล่ียน 

แปลง 

(%) 

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

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

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ 610.32 0.92 53.35 -1.98 458.55 -6.90 1,833.74 53.28 2,955.96 25.89 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งปี 
70.50 -54.93 14.54 -39.16 235.26 -0.15 1,091.37 79.32 1,411.67 37.79 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม

ทดแทน 
1.38 -76.19 1.57 -39.98 5.23 -67.19 0.01 27.33 14.50 -50.52 

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

หมายเหตุ:     ปี 2551 ประกอบดว้ยขอ้มูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็นการรวมขอ้มูลงบการเงินของ บมจ.ภทัรประกนัภยั และบจก. เมืองไทยประกนัภยั ; 

                     20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็นงบการเงินของบมจ.เมืองไทยประกนัภยั   มีการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากงบการเงินเสมือนรวมบริษทั ปี2550  
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กวา่ปี 2550  จาํนวน  387.14 ลา้นบาท  แต่เน่ืองจากมีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนมากจากปีท่ีแลว้  ส่งผลใหก้าํไรจากการรับ

ประกนัภยัในปีน้ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2550  ถึงร้อยละ  22.48  

 

การรับประกนัภัยแต่ละประเภท ในปี 2551 

 การรับประกนัอคัคีภยั  ปี 2551 บริษทั  มีเบ้ียประกนัภยัรับ  892.61 ลา้นบาท  ใกลเ้คียงกบัปี 2550 โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 

6.28 และมีเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  687.32 ลา้นบาท  มีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปรับเพ่ิมลดลงถึงร้อยละ  54.93  ทาํใหก้าํไร

จากการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนร้อยละ  28.32 

การรับประกนัภยัเบ็ดเตลด็  มีเบ้ียประกนัภยัรับ 1,354.26 ลา้นบาท  มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ร้อยละ  7.97  มีเบ้ีย

ประกนัภยัรับสุทธิ  490.21 ลา้นบาท   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปรับลดลงเลก็นอ้ย  กาํไรสุทธิจากการรับประกนัภยัประเภท

เบ็ดเตลด็จาํนวน 205.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.79 เม่ือเทียบกบัผลการดาํเนินงานปี 2550 

การรับประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง มีเบ้ียประกนัภยัรับ 108.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เม่ือเทียบกบัปี 2550 ในส่วน

ของค่าสินไหมทดแทนปรับลดลงถึงร้อยละ 39.16 มีผลใหก้าํไรจากการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนจากปี  2550  ถึงร้อยละ  49.29 

การประกนัภยัรถยนต ์ มีเบ้ียประกนัภยัรับ 1,871.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ  22.50 จากปี 2550 ค่าสินไหมทดแทนปรับสูงข้ึน

มากถึงร้อยละ 79.32  แต่กาํไรจากการรับประกนัภยัยงัแสดงผลเติบโตจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 20.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุน  

 ณ ส้ินปี  2551  บริษทั มีผลขาดทุนจากการลงทุนสุทธิจาํนวน 10.12 ลา้นบาท  เน่ืองจากในปีน้ีตลาดหุน้ไทยไดป้รับตวัลดลง

อยา่งมาก  ทาํให้ บริษทั   มีรายการขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์ 115 .82 ลา้นบาท และ รายการข าดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนอีก  119.66 ลา้นบาท  ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเม่ือเทียบกบัปี 2550  ลดลงโดยมี

ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 0.27  ทั้งน้ีในปี 2550  ผลตอบแทนการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ  7.24 
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2551 
จาํนวนเงิน     

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 

(%)  
2550 

จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 

(%) 

พนัธบตัร 598.87 16.09  พนัธบตัร 769.58 18.06 

ตัว๋เงินคลงั 14.90 0.40  ตัว๋เงินคลงั 0.00 0.00 

ตัว๋เงิน 98.10 2.64  ตัว๋เงิน 493.44 11.58 

หุน้ทุน 555.05 14.91  หุน้ทุน 1,134.79 26.63 

หุน้กู ้ 678.92 18.24  หุน้กู ้ 598.52 14.04 

หน่วยลงทุน 679.70 18.26 หน่วยลงทุน 471.40 11.06 

หลกัทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00  หลกัทรัพยอ่ื์น 75.10 1.76 

เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 63.49 1.71  เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 77.66 1.82 

เงินลงทุนอ่ืน 2.58 0.07  เงินลงทุนอ่ืน 4.76 0.11 

เงินสดและเงินฝากสถาบนั

การเงิน 

1,029.97 27.68  เงินสดและเงินฝากสถาบนั

การเงิน 

636.84 14.94 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 3,721.58 100.00  รวมเงนิลงทุนสุทธิ 4,262.09 100.00 

 

 

 

 

2551 

จาํนวน

เงิน (ลา้น

บาท) 

สดัส่วน 

 (%) 

  

2550 

จาํนวน

เงิน (ลา้น

บาท) 

สดัส่วน 

(%) 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 189.95 n/a  ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 190.80 59.23 

กาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์

(200.07) n/a  กาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์

131.32 40.77 

รวมรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (10.12) 100.00  รวมรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 322.12 100.00 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ร้อยละ  

 (0.27)  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ร้อยละ  

 7.56 

 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิงาน 

 ปี 2551  บริษทั มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูงข้ึนกวา่ปี 2550  ประมาณร้อยละ 12.30  ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนใหญ่มาจาก

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการควบกิจการ  ในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ปรับข้ึนเลก็นอ้ย   ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ

และหน้ีสงสยัจะสูญลดลงจากปี 2550 

 

ภาษเีงนิได้นติบุิคคล 

 งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายนปี 2551 มีการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในงบกาํไรขาดทุน เพ่ิมข้ึนจาํนวน ประมาณ 

79 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 475 พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ

วนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 โดยลดอตัราภาษีจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัจด

เงนิลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

2551 
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจากนโนบายการบญัชีเร่ืองภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทั   ในการน้ี สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัท่ีบนัทึกบญัชีไวก่้อนหนา้ดอ้ยค่าลดลงประมาณ 79 ลา้นบาท 

 

สรุป  

จากผลการดาํเนินงานท่ีกล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ทั้งหมด สามารถสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีน่าสนใจไดด้งัตารางแสดง 

 2551 2550 

อตัราส่วนกาํไรจากการรับประกนัภยัต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (ร้อยละ) 34.83 33.52 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ร้อยละ) 3.80* 6.22 

อตัราส่วนผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 3.84* 8.59 

อตัราความเสียหาย (ร้อยละ) 48.25 44.88 

อตัราส่วนค่าใชจ่้าย (ร้อยละ) 44.49 47.14 

อตัราส่วนรวม (ร้อยละ) 92.74 92.02 

Year 

Underwriting 

Profit 

Margin1 

ROA

\(%) 

2

ROE
 

(%) 
3 Loss Ratio (%)(%) Exp. Ratio (%)4 

Combine Ratio 

(%)
5 

6 

2008 34.83 3.80* 3.84* 48.25 44.49 92.74 

2007 33.52 6.22 8.59 44.88 47.14 92.02 

 
1 กาํไรจากการรับประกนัภยั ต่อ เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 
2 กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ต่อ สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
3 กาํไรสุทธิ ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย 
4 (ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี บวก ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม) ต่อ เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้
5 (ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ บวก ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน บวก ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน) ต่อ เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 
6 

*  ไม่รวมผลกระทบเร่ืองการปรับอตัราภาษีฯจาํนวน 79 ลา้นบาท 

Loss Ratio บวก Expenses  Ratio 

 

 (3) การวจิยัและการพฒันา 

บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัดา้นการขาย โดยมุ่งเนน้ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตรงตาม

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการดาํเนินการหาขอ้มูลความตอ้งการลูกคา้ในแต่ละช่องทาง ในรูปแบบต่างๆ และมีการนาํขอ้มูล 

สถิติ ทั้งภายในและภายนอกมาใชใ้นการประมวลผลในดา้นการรับประกนัภยัประเภทต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2551 บริษทัฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ กวา่ 10 ประเภท ทั้งในรูปแบบเฉพาะช่องทางการจดัจาํหน่ายพิเศษ และ

ช่องทางการจดัจาํหน่ายทัว่ไป เช่น การประกนัภยัโรคร้ายแรง Be Fit, การประกนัภยัสุขภาพรายเด่ียว (Health Protect), การประกนัภยั

สุขภาพกลุ่ม, การประกนัภยัความคุม้ครองเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (Extended Warranty) เป็นตน้ 

 

 (4) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 

  (4.1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี  ใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีบริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  โดย  นาง นงลกัษณ์  

พุม่นอ้ย   ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  ดงัน้ี 
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       1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี        800,000   บาท 

       2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  ( 2 ไตรมาส ) 400,000   บาท     

 

  (4.2)  ค่าบริการอ่ืน  ( non – audit  fee ) 

 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  ดงัน้ี 

1.  สาํนกังานสอบบญัชีบริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั         

   1.1 ค่าสอบทานรายงานประจาํปีต่อคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  150,000  บาท   

โดย นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 

  1.2 ค่าสอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการลงทุนส่งคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

150,000  บาท  โดย นาง นงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 

  1.3 ค่าสอบทานการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ  200,000  บาท  โดย นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย        

        รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  1,700,000  บาท 

2.  บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั  โดยนายพรชยั  กิตติปัญญางาม  เป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพจาํนวน  80,000   บาท    

 

หมายเหต ุ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นของบริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น 

 

12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 ไม่มี 
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ส่วนที่  2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้น  ใหมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนาม

กาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง

วา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ งแจง้ในสาระสาํ คญั นอกจากน้ี

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2)  บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ

ดงักล่าว 

(3)  บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ 

ดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ

กระทาํท่ีมีชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได ้

มอบหมายให ้นางชะตาบุญ  คูเป่ียมสิน เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  

นางชะตาบุญ คูเป่ียมสิน กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางกฤตยา  ลํ่าซาํ กรรมการผูจ้ดัการ ………………….………………… 

2. นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ………………….………………… 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางชะตาบุญ คูเป่ียมสิน เลขานุการบริษทั  …………………………………… 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 

รายละเอียดของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมตามตาราง ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทาง 

การศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

สดัส่วนการ 

ถือหุน้ใน 

บริษทั (%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.นางกฤตยา  ลํ่าซาํ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

45 

 

ปริญญาโท  M.I.S. 

Boston University, U.S.A. 

ลูกพ่ีลูกนอ้ง 

กบั 

นางนวลพรรณ 

0.7697 2544 - 2551 

2551-ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

 

2.นางนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 
ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2552 

42 

 

ปริญญาโท สาขาการจดัการศึกษา,  

Boston University , U.S.A. ลูกพ่ีลูกนอ้ง 

กบั 

นางกฤตยา 

0.4934 2545-2547 

2548-2551 

2551-ปัจจุบนั 

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. เมืองไทยประกนัภยั  

บจก.เมืองไทยประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

 

3.นายธนากร   ปุรณะพรรณ์ 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

53 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- 0.0080 2542- 2551 

 

2551-ปัจจุบนั 

กรรมการรอง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 

 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทาง 

การศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

สดัส่วนการ 

ถือหุน้ใน 

บริษทั (%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.นางจิตกานต ์ จนัทรวโิรจน ์

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

46 ปริญญาตรี  Mass Communication, 

Boston University, U.S.A. 
พ่ีสาว 

นางกฤตยา 

0.3886 2545- 2551 

2551-ปัจจุบนั 

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

 

บจก.เมืองไทยประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

 

5.นางปุณฑริกา  ใบเงิน 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

51 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การเงินและ 

การบญัชี) จาก University of Wisconsin, 

U.S.A. 

- - 2537-2549 

2550 – 2551 

2551-ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

 

บจก.แฟคเตอร่ิงกสิกร

ไทย   

บจก.เมืองไทยประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

 

6. นางชะตาบุญ  คูเป่ียมสิน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

54 ปริญญาโท การศึกษา สาขา Vocational 

Education, Mississippi State University, 

U.S.A.   

- - 2548 - 2549 

2550 -  2551 

2551-ปัจจุบนั 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

 

บจก.เมืองไทยประกนัภยั 

บจก.เมืองไทยประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทาง 

การศึกษา 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

สดัส่วนการ 

ถือหุน้ใน 

บริษทั (%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.น.ส.ชูพรรณ  โกวาณิชย  ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

จาก Wagner College,  U.S.A. 

และ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย ์ จาก

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้)  

 

- - 2544 - 2548 

2548-2549 

2549 - 2550 

 

2551-ปัจจุบนั 

Vice President 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและ

เทคโนโลย ี

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารเอเชีย จก.(มหาชน) 

บจก.เมืองไทยประกนัภยั 

Value Alliance Consulting 

Co.,Ltd. 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

8.MR. RICHARK FERRE’ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

39 Postgraduate Diploma in Personnel and 

Development, The Nottingham Trent 

University Southampton Institute 

 

- - 2542-2545 

2546-2550 

 

2550-2551 

2551-ปัจจุบนั 

Head of policy service 

Head of claims, operation,  

  retail operation 

Head of operation 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

Fortis, uk 

Mayban general assurance 

 

Fortis international Europe 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

9.นายนิพนธ์  นิรมานสกลุ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

52 ปริญญาตรี 

สาขาการเงินการธนาคาร 

คณะพาณิชยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- - 2545-2551 

2551-ปัจจุบนั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทาง 

การศึกษา 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

สดัส่วนการ 

ถือหุน้ใน 

บริษทั (%) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

10.น.ส.ทิพวรรณ  ภาคพิเศษ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

51 ปริญญาโท  เอกเศรษฐศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

- 0.0007 2543-2551 

2551-ปัจจุบนั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

11.นายวาสิต  ลํ่าซาํ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

36 ปริญญาโท  MBA,  Lehigh University, 

U.S.A. 

 

- - 2545-2547 

2548 – 2551 

2551-ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

 

12.นายธโนดม  โลกาพฒันา 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

50 ปริญญาโท MBA,  University of 

Wisconsin, U.S.A. 

- - 2548 – 2551 

2551-ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บจก.เมืองไทยประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

 

13.นายพงษศ์กัด์ิ  มานะศิริสุข 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

เกษียณอาย ุ31 ธนัวาคม 2551 

55 ปริญญาโท  เอกสถิติประยกุต ์ 

คณะสถิติประยกุต ์

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 

- - 2539 - 2551 

2551 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
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