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ส่วนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ช่ือบริษัท   บริษัท เมืองไทยประกันภัย  จ ำกัด (มหำชน)   
 ช่ือย่อ   MTI 
 ทะเบียนเลขที ่   0107551000151 
 ประเภทธุรกิจ   รับประกันวินำศภัย 

สถำนที่ตั้ง   เลขที ่252 ถนนรัชดำภิเษก   
   แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์  0-2665-4000, 0-2290-3333 
โทรสำร    0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033 

 เว็บไซต ์   www.muangthaiinsurance.com  
 ทุนจดทะเบียน  590,000,000 บำท 
 ทุนช ำระแล้ว  590,000,000 บำท 
 ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ  59,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
 
 1.2 นิติบุคคลทีบ่ริษัท ถอืหุ้นและมีกำรประกอบธุรกิจที่เป็นสำระส ำคัญ 
                ช่ือบริษัท บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน)  
                สถำนที่ตั้ง เลขที ่ 252/6 อำคำรเมืองไทยภัทร คอนโดมิเนียม  ช้ัน 7  
             ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
                เบอร์โทรศัพท ์ 0-2693-3999 
                ประเภทธุรกิจ โรงแรม 
                ทุนจดทะเบียน 4,830,000,000 บำท ทุนที่ช ำระแล้ว 4,794,064,050 บำท 
                จ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย หุ้นสำมัญ 96,000,000 หุ้น 
             หุ้นบุริมสิทธ์ิ  383,406,405  หุ้น 
                จ ำนวนหุ้นที่บริษัทถอื หุ้นสำมัญ 10,983,945  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.44 
                                                 หุ้นบุริมสิทธ์ิ  43,094,365  หุ้น     คิดเป็นร้อยละ 11.24 
 1.3 บุคคลอ้ำงอิง 
  - นำยทะเบียนหุ้น  บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
   ที่ตั้ง    เลขที ่62 อำคำรตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
      ช้ัน 4,7,10 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย  
      เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
   โทรศพัท ์  0-2229-2800, 0-2654-5599   
   โทรสำร   0-2359-1259 
   Call Center  0-2229-2888 
   e-mail    contact.tsd@set.co.th 
   เว็บไซต์   www.tsd.co.th 

Comment [c1]: ขอ้มูลจากตู่ลงทุน 
16/02/53 10:08 
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  - ผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด โดย 
 นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ 
 นำงสำววิสสุตำ จริยำธนำกร ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ  
 นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ  
 นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3972  
   ที่ตั้ง    เลขที ่193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิต คอมเพล็กซ์   
      ช้ัน 33  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร10110 
   โทรศพัท ์  0-2264-0777 , 0-2661-9190 
   โทรสำร   0-2264-0790 , 0-2661-9192 
 
  -  ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
   โทรศพัท ์  0-2290-3221-4 
   โทรสำร  0-2276-4050 
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2 ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
 ปี 2552 นับเป็นปีแรก หลังจำกกำรควบรวมกิจกำรเม่ือวันที่ 20 มิถุนำยน 2551 ที่บริษัทมีกำรด ำเนินกิจกำรในรูปของบริษัท
ใหม่ครบรอบเต็มปบีัญชี และยังเป็นปีทีป่ระเทศไทยประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองอย่ำงเข้มข้นตอ่เน่ืองจำกในช่วงปลำยปี 
2551 ที่เกิดวกิฤติเศรษฐกิจโลก และมีสถำนกำรณ์รุนแรงทำงกำรเมืองภำยในประเทศหลำยครั้งโดยเฉพำะในช่วงครึ่งแรกของป ี 2552 
ก่อนที่จะคอ่ยๆ ลดระดับควำมรุนแรงลงในช่วงครึ่งหลังของป ี ซ่ึงทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่ออุตสำหกรรม
ประกันวินำศภัยอย่ำงหลกีเลี่ยงไม่ได้  

กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทในปี 2552 จึงตั้งอยู่บนควำมระมัดระวัง เน้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพภำยใน มำกกว่ำกำรรุก
ออกไปภำยนอก ทั้งน้ี ควำมเส่ียงที่ส ำคัญของบริษัท รวมทั้งปัจจัยควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้อง และกำรบริหำรควำมเส่ียงแต่ละรำยกำรของ
บริษัท สำมำรถสรุปได้ ดังต่อไปน้ี 

1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์  
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมเส่ียงจำกกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน และกำรน ำไปปฏบิัติ

อย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ที่ส ำคัญของบริษัท คือ กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ กำรหดตัวของกำรส่งออก กำรลดลงของ

ระดับควำมเช่ือม่ันของประชำชน กำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงของธุรกิจประกันภัย ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง กำรลดลงของควำมภักดี
ในแบรนด์ของผู้เอำประกันภัย รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง และเพิ่มเติมกฎระเบียบในกำรก ำกบัดูแลธุรกิจของหน่วยงำนก ำกบั
ดูแล  ซ่ึงทั้งหมดส่งผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงหลกีเลี่ยงไม่ได้  

บริษัทมีกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ โดยมีสำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจเป็นสำยงำนหลักที่
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกำรติดตำม ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และวิจัยปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์อย่ำงต่อเน่ือง และน ำเสนอผลให้กับ
ผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งสำยงำนและฝ่ำยงำนที่เกี่ยวขอ้ง เป็นระยะๆ โดยในกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผนรับมือ และเตรียมกำรต่ำงๆ อยำ่งเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกัน เพือ่ให้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น 

2. ควำมเส่ียงด้ำนประกันภัย 
ควำมเส่ียงด้ำนประกันภัย หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมผันผวนของควำมถี่ ควำมรุนแรง และเวลำที่เกิดควำม

เสียหำยที่เบี่ยงเบนจำกสมมุติฐำนที่ใช้ในกำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย กำรค ำนวณเงินส ำรอง และกำรพิจำรณำรับประกันภัย 
ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนประกันภัยที่ส ำคัญของบริษัท คือ กำรเปลี่ยนแปลงของระดบัควำมถี่และควำมรุนแรงของภัยที่บริษัท

รับโอนควำมเส่ียง ทั้งจำกภัยธรรมชำติ ซ่ึงเป็นผลมำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปญัหำส่ิงแวดล้อม และจำกภัยทีเ่กิดจำกมนุษย์ ที่เกิดจำก
ควำมเส่ือมโทรมของคุณธรรมและจริยธรรม  

บริษัทมีกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนประกันภัย ดังน้ี 
- ในขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก ำหนดอตัรำเบี้ยประกันภัยส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด 

จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยซ่ึงประกอบดว้ยผู้แทนจำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องกอ่น โดยคณะ
กรรมกำรฯ จะรว่มกันสอบทำนควำมเหมำะสมของควำมคุ้มครอง รวมทั้งได้ใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับในกำร
ก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่ำ อัตรำเบี้ยประกันภัยที่ก ำหนดขึ้น เพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถแข่งขันได้ เม่ือมีกำร
น ำไปใช้แล้ว จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพือ่ดูว่ำจ ำเป็นต้องมีกำรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครอง
หรืออัตรำเบี้ยประกันภัยหรือไม่ และอย่ำงไร 

- ในขั้นตอนกำรพิจำรณำรับประกันภัย บริษัท จะพิจำรณำอย่ำงละเอียดถึงระดบัควำมเส่ียงภัยที่รับโอนว่ำอยู่ในระดับ
ที่บริษัทรับเส่ียงได้หรือไม่ โดยอิงจำกคู่มือและอัตรำเบีย้ประกันภัยที่ก ำหนดขึ้น มีติดตำมและควบคุมกำรกระจำยตัวของควำมเส่ียงให้มี
ควำมเหมำะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทำงภูมิศำสตร์ และทำงขนำดของควำมเส่ียง ส ำหรับควำมเส่ียงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่ำบริษัท จะ
สำมำรถรับไว้ได้เองเพียงล ำพัง ได้จัดกำรให้มีกำรถ่ำยโอนควำมเส่ียงต่อไปยังผู้รบัประกันภัยตอ่ ผ่ำนสัญญำประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็น

Comment [c2]: ข้อมูลจากคุณติ๊ก 

20/01/53 17:53 
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สัญญำล่วงหน้ำรำยป ี และวิธีที่เป็นกำรท ำเฉพำะรำย ซ่ึงกำรเลือกผู้รบัประกันภัยต่อ จะพิจำรณำที่ควำมม่ันคงทำงกำรเงินเป็นอันดับแรก 
นอกจำกน้ี บริษัท ยังมีกำรบริหำรกำรรับประกันภัยใหมี้สัดส่วนของกำรประกันภัยประเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ทั้งในด้ำนของผลรวม
ของผลกำรพจิำรณำรับประกันภัย และให้สอดคล้องกับจุดแข็งและควำมมุ่งหมำยของบริษัท 

- ในขั้นตอนกำรตั้งเงินส ำรอง บริษัท ค ำนวณโดยใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยทีเ่ป็นที่ยอมรับ และมีกำร
รับรองโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแล บริษัท มีกำรติดตำมและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของ
เงินส ำรอง รวมทั้งปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรตั้งเงินส ำรองอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำเงินส ำรองที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่
สมเหตุสมผลและเพียงพอส ำหรับภำระผกูพันที่บริษัท มีต่อผู้เอำประกันภัยในอนำคต 

3. ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมล้มเหลว ควำมไม่เพียงพอ หรอืควำมไม่เหมำะสมของ

บุคลำกร กระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน ระบบงำน หรือเกิดจำกเหตุปัจจัยภำยนอก 
ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัตกิำรที่ส ำคัญของบริษัท คือ วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้ำงของระบบสำรสนเทศ 

ประสิทธิภำพของบุคลำกรที่มีกำรย้ำยหรือเปลี่ยนหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ รวมทั้งกำรปรบัตัวของช่องทำงกำรขำยจำกทั้งสองบริษัทก่อน
กำรควบรวม 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตัิกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยได้เริ่มมีกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำน
ปฏิบัติกำรของฝ่ำยงำนต่ำงๆ ตั้งแต่ในช่วงกลำงปี 2552 จนถึงปัจจบุัน ผลจำกกำรประเมินจะน ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ัดกำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท เป็นล ำดบั ซ่ึงหลังจำกกำรประเมินแล้ว เจ้ำของควำมเส่ียงจะร่วมกับฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง
องค์กรในกำรก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงแต่ละรำยกำร และเม่ือมีกำรน ำไปปฏิบัติแล้ว เจ้ำของควำมเส่ียงจะต้องรำยงำน
ควำมคืบหน้ำและผลกำรด ำเนินกำรใหก้ับฝ่ำยบรหิำรควำมเส่ียงองค์กรเป็นระยะๆ ตำมทีฝ่่ำยบรหิำรควำมเส่ียงองค์กรก ำหนด  

ส ำหรับควำมเส่ียงที่เป็นควำมเส่ียงร่วมขององค์กร จะมีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะเรื่องขึ้นมำด ำเนินกำร เช่น 
คณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศ ที่จะผสำนระบบสำรสนเทศของสองบริษัทก่อนกำรควบรวมเข้ำเป็นระบบ
เดียวกัน เป็นต้น นอกจำกน้ียังมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้กระชับและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ด้วย   

4. ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
ควำมเส่ียงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน อัตรำดอกเบี้ย 

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ รำคำตรำสำรทุน และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ 
ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนตลำดที่ส ำคัญของบริษัท คอื กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลำดหลกัทรพัย์ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมำจำก

ภำวะเศรษฐกิจและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง และอตัรำดอกเบี้ย 
บริษัทมีกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนตลำดด้วยกำรก ำหนดคู่มือแนวทำงบริหำรกำรลงทุน (Investment Management 

Guideline: IMG) เป็นลำยลักษณ์อักษร ซ่ึงในคู่มือจะก ำหนดกรอบและทศิทำงกำรลงทุนในแต่ละปี โดยระบขุีดจ ำกัดในกำรลงทุนทุก
ประเภทและทุกระดับ ซ่ึงพิจำรณำก ำหนดขึ้นจำกอัตรำผลตอบแทนเปำ้หมำยและสภำพคล่อง โดยให้เช่ือมโยงและสอดรับกับผลกระทบ
ต่อเงินกองทุนที่ต้องด ำรงไว้ตำมกฎเกณฑก์ำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียง (Risk-based Capital Supervision) ซ่ึงคำดว่ำจะเริ่ม
น ำมำใช้ในปี 2554 

ฝ่ำยลงทุนของบริษัท ได้มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรลงทุนต่อผู้บรหิำรระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมกำรกำรลงทุนอย่ำง
ใกล้ชิด นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองค์กรยังได้เข้ำร่วมในกำรประเมินระดับควำมเส่ียงของกำรลงทุน ด้วยวิธีกำรประเมินและ
แบบจ ำลองต่ำงๆ เพื่อให้ม่ันใจว่ำจะสำมำรถรับมือกับปจัจัยควำมเส่ียงด้ำนลงทุน ได้อย่ำงเหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์  

5. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถช ำระหน้ีสินหรือภำระผูกพันเม่ือถึง

ก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ หรือสำมำรถจัดหำเงินทุนได้แต่
ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่ำที่จะยอมรับได ้
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ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องที่ส ำคัญของบริษัท คือ แนวโน้มของกำรก ำกบัดูแลธุรกิจที่เปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณ
เงินกองทุนด้วยกฎเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียง และกำรเกิดควำมเสียหำยขนำดใหญ่ที่ไม่ได้คำดคิดจำกมหันตภัยที่
รุนแรง ซ่ึงอำจจะท ำให้บริษัทต้องจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนจ ำนวนมำกภำยในระยะเวลำอันส้ันเพื่อเร่งบรรเทำควำมเดือนร้อนให้กับผู้เอำ
ประกันภัยทีป่ระสบภัย  

บริษัทบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรค ำนวณเงินกองทุน ด้วยกำรอำสำเข้ำร่วมในกำร
ทดสอบตลำด (Market Test) กับหน่วยงำนก ำกับดูแลตั้งแต่กำรทดสอบครั้งแรกในช่วงกลำงป ี 2552 ท ำให้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ประเมินสถำนกำรณ์เงินกองทุนของบริษัท ตำมกฎเกณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงเม่ือทรำบผลแล้ว ได้มีกำรปรบัเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินกำร
ในส่วนที่จะมีผลให้บริษัทต้องด ำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทม่ันใจว่ำจะไม่มีปัญหำในเรื่องของกำรด ำรงเงินกองทุน
ตำมกฎเกณฑ์ใหม่แต่อย่ำงใด  

นอกจำกน้ี บริษัทยังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูง ประกอบกบัมีกำรบรหิำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสำมำรถรักษำ
ระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมตลอดเวลำ ท ำให้เช่ือม่ันว่ำ ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 

6. ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต  
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดจำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระที่ตกลงไว้กบับริษัท รวมถึง

โอกำสที่คู่สัญญำจะถกูปรบัลดอันดบัควำมน่ำเช่ือถอื 
ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่ส ำคัญของบริษัท คือ ผู้รบัประกันภัยต่อไม่สำมำรถช ำระค่ำสินไหมทดแทนให้กับบริษัทได้ 

และกำรที่ช่องทำงกำรขำยที่ส ำคัญของบริษัทจะไม่น ำส่งเงินค่ำเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัท 
บริษัทตระหนักดีว่ำ ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตอำจน ำไปสู่ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องได้ จึงเพิ่มระดับควำมเข้มงวดในกำรเข้ำ

ท ำสัญญำทกุชนิด โดยเฉพำะกับคู่สัญญำรำยใหม่ๆ ตอ้งมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมภำระที่ตกลงไว้
กับบริษัท ซ่ึงในกรณีของบริษัทรับประกันภัยต่อ จะดูจำกกำรได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือไม่ต่ ำกว่ำ A- จำกสถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเช่ือถือระดับโลก เช่น S&P, Moody’s และ A.M. Best’s เป็นต้น ส ำหรับตัวแทนหรือนำยหน้ำประกันภัย จะต้องมีกำรเซ็นสัญญำและ
ก ำหนดกำรวำงเงินประกันตำมเกณฑ์ทีบ่ริษัทก ำหนด จงึจะได้รับอนุญำตให้รบัเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำ 

ส่วนคู่สัญญำที่มีอยู่แล้ว บริษัทได้ช้ีแจงและท ำควำมเข้ำใจกับคู่สัญญำถึงควำมจ ำเป็นในกำรปรบัเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนที่
เข้มงวดขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มมำตรกำรในกำรเร่งรัดและตดิตำมหน้ีสินของบริษัท ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

 

3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 (1) กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ  

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เริ่มประกอบกิจกำรเม่ือ 20 มิถุนำยน 2551 โดยบริษัทเกิดจำกกำรควบ
กิจกำรระหว่ำงบริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรควบกิจกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินและรองรับกำรแข่งขันที่จะมีกำรเปิดเสรีในอนำคต   กำรควบกิจกำรดังกล่ำว ท ำให้บริษัทมีกำร
ขยำยผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรและมีกำรครอบคลุมทุกช่องทำงกำรขำยในปัจจุบัน 
 บริษัท มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที ่ 252 อำคำรเมืองไทยประกันภัย ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพ 10310 
โทรศพัท ์ 0-2290-3333, 02665-4000  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย มีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้วเป็นจ ำนวน
ทั้งส้ิน 590 ล้ำนบำท  ณ 31 ธันวำคม 2552 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 7,620 ล้ำนบำท หน้ีสินรวม 3,811 ล้ำนบำท และมีส่วนของผู้ถือ
หุ้น 3,809 ล้ำนบำท ทั้งน้ีบริษัท  มีรำยได้หลักจำกกำรด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย 4 ประเภทหลัก คอื กำรรบัประกันอัคคีภัย, กำรรับ
ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง, กำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และกำรรับประกันภัยรถยนต์ นอกจำกน้ันบริษัท ได้มีกำรน ำเบี้ยประกันภัย
รับที่ถอืเป็นสภำพคล่องส่วนเกินไปกระจำยกำรลงทุนในภำคต่ำงๆ ในตลำดเงินตลำดทุน อำท ิหุ้นทุน, หุ้นกู,้ พันธบัตร, เงินฝำก, สินเช่ือ 
และหน่วยลงทุนอื่นๆ ถือเป็นกำรบริหำรสภำพคลอ่งให้เกิดรำยได้ บนพื้นฐำนกำรลงทุนที่ให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมม่ันคง โดย
โครงสร้ำงรำยได้หลักของบริษัทมีรำยละเอียด ดังน้ี. – 

Comment [c3]: ข้อมูลจากวาสิต 
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 ก ำไรจำกกำรรบัประกันภัย        หน่วย : บำท 
- อัคคีภัย          476,069,011   
- ทะเลและขนส่ง           42,278,211 
- รถยนต์    302,529,827 
- เบ็ดเตล็ด          271,920,189 

  รวมก ำไรจำกกำรรบัประกันภัย     1,092,797,238 
 รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ         143,431,424 
 ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย ์         36,304,551 
 รำยได้อื่น ๆ             12,526,834 
 รวมรายได้ทั้งส้ิน       1,285,060,047 
 

 ผลประกอบกำรปี 2552  บริษัท มีผลก ำไรจำกกำรประกอบกำรดีขึ้นจำกปี 2551 ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกกำรมีรำยได้จำกกำร
ลงทุนและก ำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจ ำนวน 189.86 ล้ำนบำทโดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนปรับเพิ่มเล็กน้อยจ ำนวน 
24.75 ล้ำนบำท และภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจ ำนวน 33.64 ล้ำนบำท เป็นผลให้บริษัทมีก ำไรสุทธิทั้งส้ินจ ำนวน 257.12 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 200.33 ล้ำนบำทจำกปีที่ผ่ำนมำ 
 (2) กำรประกอบธุรกิจ  

บริษัท ไม่มีกำรลงทุนในลักษณะบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่มีอ ำนำจในกำรบริหำร  

 (3) โครงสร้ำงรำยได ้
  ในปี 2552 บริษัท มีรำยได้หลักจำกกำรด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย 4 ประเภทหลัก คอื กำรรบัประกันอัคคีภยัคิด
เป็นร้อยละ 20.32% กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่งคิดเป็นร้อยละ 2.21% กำรรับประกันภัยรถยนต์คิดเป็นร้อยละ 44.89% และ
กำรรับประกัน ภัยเบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 32.58% โดยโครงสร้ำงรำยได้หลักของบริษัทโดยรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2552 มีรำยละเอียด 
ดังน้ี 
 

สายผลิตภัณฑ์ 
สัดส่วนรายได้ (%) 

2552 2551 2550 

อัคคีภัย 
ทะเลและขนส่ง 
รถยนต์ 
เบ็ดเตล็ด 

20.32 
2.21 
44.89 
32.58 

21.12 
2.58 
44.27 
32.04 

22.55 
2.76 
41.02 
33.67 

 
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท  
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) มีเป้ำหมำยขององค์กรที่จะเป็นผู้น ำทำงธุรกิจประกันวินำศภัย ที่เน้นกำรเป็น 
พันธมิตรทำงธุรกิจ และมุ่งสร้ำงสรรค์ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์ทีห่ลำกหลำยและกำรบริกำรที่ครบวงจรครอบคลุม  
และเข้ำถึงกลุ่มลกูค้ำเปำ้หมำยผ่ำนกำรจ ำหน่ำยหลำยช่องทำง ด้วยกำรบริหำรจัดกำรอยำ่งมีธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
อย่ำงมีประสิทธิผล พร้อมกับได้ให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆเพื่อกำรสร้ำงสรรค์สังคม 
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เป้ำหมำยระยะส้ัน 
บริษัทก ำหนดเป้ำหมำยแผนกำรด ำเนินธุรกิจระยะส้ัน ในกำรพฒันำประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร ทั้งกำรขยำย

พันธมิตรทำงธุรกิจและกระบวนกำรท ำงำนให้เกิดคุณภำพบริกำรที่ดีเลิศ เพื่อให้สำมำรถรองรบักับกำรขยำยธุรกิจ ภำยใต้สภำวกำรณ์กำร
แข่งขันที่รุนแรง และเร่งพฒันำศักยภำพของช่องทำงกำรขำยต่ำงๆ ให้สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตำมที่ลูกค้ำคำดหวัง 
นอกจำกน้ัน บริษัทยังได้ให้ควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบคุคลำกร รวมถึงกำรพฒันำควำมพร้อมของระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลำงให้สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจและตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

เป้ำหมำยระยะยำว  
1. พัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันโดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรบริกำรให้เข้ำถึงลูกค้ำและกลุ่มเปำ้หมำยให้ครอบคลุม และ

มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำและยึดถือควำมต้องกำรของผู้บรโิภคเป็นศูนย์กลำง เพื่อให้ลกูค้ำเกิดควำมพอใจสูงสุด 
2. พัฒนำศักยภำพของบคุลำกรในบริษัทโดยกำรสร้ำงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทำงที่สอดคล้องกับ

ค่ำนิยมขององค์กร และรองรับกำรเจรญิเติบโตของบริษัท 
3. มุ่งเน้นกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆขององคก์ร ที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคม ตลอดจนเข้ำรว่มกิจกรรมเพือ่สำธำรณกุศล

และกิจกรรมต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

 (1) ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริกำร 

  บริษัท ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรรับประกันวินำศภัยทกุประเภทเป็นหลัก มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหำนครฯ และมี
ส ำนักงำนตัวแทนทั่วประเทศถึง 325 แห่ง โดยแบ่งเปน็เขตกรุงเทพมหำนครฯ 54 แห่ง ภำคกลำง 40 แห่ง ภำคเหนือ 28 แห่ง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 34 แห่ง ภำคตะวันออก 70 แห่ง และภำคใต้ 99 แห่ง ลักษณะของลูกคำ้เป็นทั้งกิจกำร นิติบุคคล โรงงำน ห้ำงร้ำน 
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และบุคคลธรรมดำทั่วรำชอำณำจักร  

บริษัท จัดประเภทของกำรรบัประกันภัยที่มีให้บริกำร ออกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
1. กำรประกันภัยทรพัย์สิน  

  - กำรประกันอคัคีภัย 
  - กำรประกันอคัคีภัยส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 
  - กำรประกันอคัคีภัยส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย (ตะกำฟุล) 
  -  กำรประกันอคัคีภัยส ำหรับทีอ่ยู่อำศัยแบบประหยัด 
  - กำรประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ 
  - แผนประกันภัยพรอ้มสรรพส ำหรับบ้ำน “ทวีค่ำ” 
  - แผนประกันภัยพรอ้มสรรพส ำหรับบ้ำน “บ้ำนเมืองไทย” 
  - แผนประกันภัยพรอ้มสรรพส ำหรับบ้ำน “Home Protect”    
  - แผนประกันภัยพรอ้มสรรพส ำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME Comprehensive”  
  - แผนประกันภัยพรอ้มสรรพส ำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME ยิ้มได”้  
  - แผนประกันภัยพรอ้มสรรพส ำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “Perfect Business Functions”  
  - กำรประกันควำมเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน  
  - กำรประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองกำรกอ่กำรร้ำย 
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2. ควำมรับผิดและอื่นๆ  
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดตำมกฎหมำยต่อสำธำรณชน 
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 
    - ส ำหรับสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดตำมกฎหมำยที่เกิดจำกควำมบกพรอ่งในกำรปฏบิัติงำนไม่เป็นไปตำม 
  - เกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผู้ตรวจสอบอำคำร 
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดอันเกิดจำกกำรขนส่งวัตถุอนัตรำยทำงบก   
  - กำรประกันภัยกำรขยำยระยะเวลำรบัประกันสินค้ำของผู้ผลิต ส ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  
      “Happy Warranty Plus” 
  - กำรประกันควำมเส่ียงภัยทุกชนิด 
  - กำรประกันภัยโจรกรรม 
  - แผนประกันภัยโจรกรรม “Asset Protect”  
  - กำรประกันภัยส ำหรับเงิน 
  - กำรประกันภัยร้ำนค้ำทอง 
  - กำรประกันภัยป้ำยโฆษณำ 
  - กำรประกันภัยผู้เล่นกอลฟ์ “เมืองไทย Golfer Care” 
  - กำรประกันภัยเงินทดแทนแรงงำน 
  - กำรประกันภัยควำมซ่ือสัตย์  
 3. กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง 
  - กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลและทำงอำกำศ 
  - กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ 
  - กำรประกันภัยตัวเรือ 
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดของผูข้นส่ง 

4. วศิวกรรม 
  - กำรประกันควำมเส่ียงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
  - กำรประกันควำมเส่ียงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำติดตั้งเครื่องจักร 
  - กำรประกันภัยเครือ่งจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
  - กำรประกันภัยเครือ่งจักร 
  - กำรประกันภัยอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 
  - กำรประกันภัยหม้อก ำเนิดไอน้ ำและถังอัดควำมดันระเบิด 
 5. อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภำพ  
  - กำรประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล (รำยเดี่ยว)  
  - กำรประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)   
  - กำรประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ส ำหรับนักเรียน 
  - กำรประกันภัยอบุัติเหตุส ำหรบัผู้โดยสำรเรือรบัจ้ำง  

- แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “PA 200”  
- แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Accident Protect Plus” 

  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย จ่ำย 1 คุ้มครอง 2” 
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  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Max” 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Double Cheez” 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Smile PA” 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Plus” 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Your PA” 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “PA ผู้เยำว”์ 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Max” 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Living” 
  - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy More” 
    - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Plus” 
    - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Care” 
    - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Family Care” 
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Trip” 
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Relax”  
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Life”  
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Adventure”  
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Bonus”  
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล “Lady Enjoy”  
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “Happy Family” 
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “คุ้มคุณ” 
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม ส ำหรับบริษัท ห้ำงร้ำน 
   - แผนประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม ส ำหรับบริษัท ห้ำงร้ำน (เครดิต) 
    - กำรประกันภัยอบุัติเหตกุำรเดินทำง รำยเดี่ยว และกลุ่ม 
   - กำรประกันภัยอบุัติเหตกุำรเดินทำงส ำหรับธุรกิจน ำเทีย่วและมัคคุเทศก์  
     - แผนประกันภัยอบุัติเหตุเดินทำง NokSure  
   - แผนประกันภัยเดินทำงต่ำงประเทศ “เมืองไทย Enjoy Travel” 
   - กำรประกันภัยสุขภำพ (กลุ่ม)  

- แผนประกันภัยสุขภำพ เดี่ยว “Health Protect” 
- แผนประกันภัยสุขภำพ เดี่ยว “เมืองไทย Health Smile” 

   - แผนประกันภัย โรครำ้ยแรง “Be Fit”  
   - แผนประกันภัย โรครำ้ยแรง “Lady Fit” 
   - แผนประกันภัย โรครำ้ยแรง “Guy Fit” 
   - แผนประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Care”   

- แผนประกันภัยสินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  “KBANK KLEAN LOAN PROTECTION” 
- แผนประกันภัยสินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  “KBANK KLEAN O/D PROTECTION” 

6. ผลิตภัณฑ์พิเศษ  
  - กำรประกันภัยอญัมณีและทองค ำ 
  - กำรประกันภัยกอ่กำรร้ำย (ส ำหรับธุรกิจขนำดใหญ่)  
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  - กำรประกันภัยเครือ่งบิน  
  - กำรประกันภัยสินเช่ือทำงกำรค้ำ 
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกผลติภัณฑ์ 
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดของกรรมกำรและเจำ้หน้ำทีบ่ริหำรของบริษัท 
  - กำรประกันภัยควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกวิชำชีพ  

7.  ประกันภัยรถยนต์ 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคบั (พ.ร.บ.) 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคบั (พ.ร.บ.)  แบบ Call Activate 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคบั (พ.ร.บ.)  (ตะกำฟุล) 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ ประเภท 1 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ ประเภท 2 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ ประเภท 3 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ ประเภท 3  “TP 3” และ “TP-Save” 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ ประเภท 3  “TP 3” และ “TP-Save”  (ตะกำฟุล) 
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ ประเภท 5  “เมืองไทย 5 พลัส”  
  - กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจแบบ Call Activate ประเภท 3 และ 5  “Car Protect”  
กำรรับประกันภัยต่อ 

บริษัท มีกำรเอำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อช้ันน ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
 

 (2) กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน 
(ก) กำรท ำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส ำคัญ 

ส ำหรับปี 2552 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่แตกต่ำง (Product and Service 
Differentiation Strategy) ด้วยกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยครบทกุประเภทกำรประกันภัย และให้ควำมส ำคัญในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เน้นกำรท ำตลำดไปที่แผนประกันภัยพร้อมสรรพ
ส ำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME ยิ้มได้” ผ่ำนส่ือโฆษณำทั่วประเทศ 

 

- กำรท ำกำรตลำดในปีทีผ่่ำนมำ 
บริษัทเน้นกำรขยำยพันธมิตรทำงธุรกิจและพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย โดยเฉพำะในภำคธุรกิจต่ำงๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(Related Business) และธุรกิจที่มีเครือข่ำยสำขำที่สำมำรถเข้ำถึงลกูค้ำได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง เช่น ธุรกิจค้ำปลีกรปูแบบ Modern 
Trade, ธุรกิจสำยกำรบิน, ธุรกิจผู้ใหบ้ริกำรโทรคมนำคม และธุรกิจเครือข่ำยออนไลน์ เป็นต้น  

ในขณะเดียวกัน กำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดส ำหรับช่องทำงตัวแทน และนำยหน้ำ ยังมีเป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ือง เช่น 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว, กิจกรรมด้ำนกีฬำกอล์ฟ และโบวลิ่ง เป็นต้น พร้อมกับกำรให้กำรอบรมด้ำนควำมรู้และกำรเทคนิคกำรประกันภัย
แก่ตัวแทนอีกด้วย 

นอกจำกน้ัน บริษัทได้เน้นสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ในผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ ด้วยกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนให้บริกำรทั้งก่อนและหลังกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญในกำรท ำ
กิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ โดยเฉพำะกิจกรรม Below The Line  ที่เน้นกำรจัด Event Marketing ในงำน Exhibition ส ำคัญต่ำงๆทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภำค เพื่อเข้ำถึงลูกค้ำรำยย่อยและองค์กร เช่น งำน Money Expo, งำนเมำลิดกลำง, งำน Bangkok Motorbike รวมถึง
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆส ำหรับพันธมิตรทำงธุรกิจ เป็นต้น นอกเหนือจำกกำรท ำตลำดแบบ Above The Line อย่ำงต่อเน่ือง 



แบบ 56-1 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)    Page 13 of 61 

ทั้งในส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์, วิทย,ุ หนังสือพิมพ์, นิตยสำร และ Billboard เป็นต้น โดยเฉพำะในด้ำนกิจกรรมช่วยเหลือ
คนพิกำร ซ่ึงได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง 

 

- อธิบำยเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภำพรวมกำรท ำกำรตลำดในปีที่ผ่ำนมำ 
ในปัจจุบัน ตลำดธุรกิจประกันวินำศภัยมีจ ำนวนบริษัทอยู่ทั้งส้ิน 71 บริษัท ถือว่ำเป็นตลำดที่มีผู้แข่งขันมำกรำย 

(Monopolistic Competition Market) ซ่ึงมีสภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้ำนกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และคุณภำพกำรบริกำรด้วยกำร
สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้ำเกิดกำรรับรู้และจดจ ำ โดยในตลอดปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีผลงำนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุด
ในอันดับที่ 5 ของตลำด และจัดว่ำเป็นบริษัทที่มีส่วนผสมงำนหลำกหลำยทั้ง Motor และ Non-motor ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมิได้
เน้นงำนประเภทใดประเภทหน่ึงมำกเกินไป เพื่อลดควำมเส่ียงทำงกำรเงิน รวมทั้งมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น
ช่องทำงตัวแทน นำยหน้ำ สถำบันกำรเงิน และช่องทำงอื่นๆ เป็นต้น 

 

- ลักษณะลูกค้ำ 
บริษัท เน้นช่องทำงที่หลำกหลำย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ ในทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ทั้งช่องทำงลูกค้ำตรง ช่องทำงตัวแทน นำยหน้ำ และอื่นๆ เป็นต้น 
 

- กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
ในปี 2552 ที่ผำ่นมำ บริษัทได้มีกำรเน้นกำรขยำยกิจกรรมทำงกำรตลำด ไปสู่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีเ่ป็นรำยย่อยมำกขึ้นใน

หลำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย เน่ืองจำกมีกำรกระจำยควำมเส่ียงที่ดี และมีอัตรำค่ำสินไหมที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งน้ี บริษัท ยังคงให้
ควำมส ำคัญกับลูกคำ้ระดับองค์กรเช่นกัน 

 

- กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
บริษัท มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น ช่องทำงตัวแทน นำยหน้ำ สถำบันกำรเงิน และคู่ค้ำต่ำงๆรวมทั้งได้

พัฒนำช่องทำงใหม่ๆ อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อรองรับกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรแข่งขัน   
- บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 100 % 
- บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเทศไทยเท่ำน้ัน 
- บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำหรือผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเกิน 30% ของรำยได้รวม 
- บริษัทไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลช่ือลูกค้ำหรือผู้จัดจ ำหน่ำยให้แก่บุคคลอื่น  
 
(ข) ภำวะกำรแข่งขัน 

  - สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม  
เน่ืองจำกในปัจจบุันผลิตภัณฑป์ระกันวินำศภัยในตลำดมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกและหลำกหลำย ดังน้ันกลยุทธ์ทำงกำรตลำด

ของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงๆ จึงมีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง รวมทั้งยังคงมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำค่อนข้ำงมำก 
นอกจำกน้ี ยังพยำยำมมุ่งเน้นกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลักๆ  เช่น ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรขำย กำร
ส่งเสริมกำรตลำด และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนอื่นๆ รวมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเ์ข้ำมำเป็นเครื่องมือเพือ่ช่วยกำรปรับ
กระบวนกำรภำยในบริษัท  และกำรบริกำรไปสู่ช่องทำงกำรขำย ซ่ึงกลยุทธ์ที่หลำยๆ บริษัทน ำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ได้แก่ กำรขยำย
งำนออกสู่ภูมิภำค เพิ่มสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ให้เพิ่มมำกขึ้น  และพฒันำผลิตภัณฑ์เพือ่ขำยผ่ำนช่องทำงแบงกแ์อสชัว
รันส์และทำงโทรศัพท์ ซ่ึงเป็นช่องทำงทีท่ ำก ำไรได้เป็นอย่ำงดี  รวมถึงกำรร่วมมือกบัพันธมิตรทำงธุรกิจที่มำกขึ้นด้วย 

 
  - แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต   

จำกนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐที่มีออกมำอย่ำงต่อเน่ือง ก่อให้เกิดกำรบริโภคทั้งภำครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น 
ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือม่ันที่จะลงทุน กอปรกับสภำวะทำงเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้ำส ำคัญที่ปรับตัวดีขึ้น  ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ
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ไทยดีขึ้นเป็นล ำดับ  ส่งผลโดยตรงต่ออุตสำหกรรมประกันวินำศภัยที่จะปรับตัวดีขึ้นตำมไปด้วยในทุก ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท ำให้ในปี 2553 
บริษัทประกันภัยวินำศภัยต่ำงๆ ก็ยังคงเน้นกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในให้มีประสิทธิภำพเป็นหลัก พัฒนำกำรบริกำร และเน้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มำกขึ้น เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง Public Liability อุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำ ทั้งลูกค้ำองค์กรและ
รำยย่อย ตำมควำมเหมำะสมของผลิตภัณฑ์ 

 

- จ ำนวนคู่แข่งขันโดยประมำณ   
ตลำดธุรกิจประกันวินำศภัยมีจ ำนวนบริษัทอยู่ทั้งส้ิน 71 แห่ง แบ่งเป็นบริษัทภำยในประเทศ 61 แห่ง บริษัทสำขำ

ต่ำงประเทศ 5 แห่ง และบริษัทประกันสุขภำพ 5 แห่ง   
 

- ขนำดของบริษัทเม่ือเทียบกับคู่แข่ง   
บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียน 590 ล้ำนบำท สูงสุดในอันดับที่ 11 ของ

อุตสำหกรรม  มีเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอุตสำหกรรมทุกประเภท  โดยในปี 2552 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทุก
ประเภทสูงสุดในอับดับที่ 5 ของอุตสำหกรรม   

 

- สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน   
บมจ.เมืองไทยประกันภัย  ด ำเนินกิจกำรด้ำนกำรประกันภัยวินำศภัยครบวงจร ทั้งกำรรับประกันวินำศภัยประเภท

ต่ำงๆ คือ รถยนต์  อัคคีภัย  ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง  และประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย อำทิ  
ตัวแทน-นำยหน้ำประกันภัย  แบงก์แอสชัวรันส์   Tele-Sale  Direct-Sale  พันธมิตรทำงธุรกิจ  เป็นต้น  รวมถึงกำรบริกำรที่ได้มำตรฐำน
สร้ำงควำมม่ันใจให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท  เช่น พนักงำน Call Center ที่คอยให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง  มีสำขำ ส ำนักงำน
ตัวแทน รวมถึงอู่รถยนต์ที่มีมำตรฐำนกระจำยอยู่ทั่วไปทุกภูมิภำค  ตลอดจนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ลูกค้ำสูงสุด  อีกทั้งยังมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ ควบคู่ไปกับกำรรับประกันวินำศภัยเพื่อสร้ำงผลก ำไรอย่ำงต่อเน่ือง  
ส่งผลให้บริษัทมีควำมม่ันคงและได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

 

  - บริษัทไม่มีคู่แข่งขัน     
 

(3) กำรจัดหำผลิตภัณฑห์รือบริกำร 
(ก) บริษัทไม่มีกำรจัดให้ได้มำซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
 (ข) บริษัทไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรอืกำรก ำจัดวัตถุดบิเหลือใช้ 
 

(4) งำนที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพำะงำนโครงกำร หรือช้ินงำน ที่มีมูลค่ำสูง และใช้เวลำในกำรส่งมอบงำน 
ไม่มี  
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
(1) ทรัพย์สินถำวรหลกั 

 1.1  ที่ท ำกำร (กรรมสิทธ์ิของบริษัท) 
1.1.1 โฉนดที่ดินเลขที ่115115, 138156-7  เขตห้วยขวำง  กรุงเทพฯ  
            เน้ือที่ 2 ไร่ 3 งำน  93 ตำรำงวำ  รำคำตำมบญัชี  37,285,715 บำท 
1.1.2 โฉนดที่ดินเลขที ่57949  เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ  
            เน้ือที่ 86 ตำรำงวำ รำคำตำมบัญชี  3,228,500 บำท 
1.1.3 อำคำรเลขที่   252   ถนนรัชดำภิเษก    เขตห้วยขวำง    กรุงเทพฯ    
 ขนำดสูง  4 ช้ัน กว้ำง 60  เมตร   ยำว  45  เมตร    

รำคำตำมบัญชี  (หลังหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม) 23,907,454 บำท 
1.1.4 อำคำรเลขที่  252/505  ถนนรัชดำภิเษก  เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ   
           ขนำดสูง  5  ช้ัน  กว้ำง  18.95  เมตร   ยำว  22.15  เมตร 
 รำคำตำมบัญชี  (หลังหักค่ำเส่ือม) 20,999,738 บำท 
1.1.5    อำคำรชั้น 11-12 เลขที่โฉนด 415 ห้องชุดเลขที่ 252/81-84 
            อำคำรเลขที่ 252/6B ช่ืออำคำรชุดเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 
            ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 
            รำคำตำมบัญชี (หลังหักค่ำเส่ือม)  93,728,496 บำท 
1.1.6    อำคำรชั้น 10 เลขที่โฉนด 415 ห้องชุดเลขที ่252/79 
            อำคำรเลขที ่252/6B ช่ืออำคำรชุดเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 
            ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 
            รำคำตำมบัญชี (หลังหักค่ำเส่ือม) 15,372,302 บำท 
 

 1.2 อสังหำริมทรัพย์ทีบ่ริษัทได้มำจำกกำรรับช ำระหน้ี (กรรมสิทธ์ิของบริษัท) 

  - ห้องชุดเลขที ่252/194 ช้ัน 1 อำคำรเลขที่ 252/6 B อำคำรชุดเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์  เน้ือที ่157.84 ตำรำงเมตร  
รำคำตำมบัญชี 4,343,774 บำท 

 
(2) ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ส ำคัญ (สิทธิบัตร/สัมปทำน/ลิขสิทธ์ิ/เครื่องหมำยกำรค้ำ) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2552 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจซ่ึงบริษัทสำมำรถ 
จ ำหน่ำยจ่ำยโอนและใช้ประโยชน์จำกทรพัย์สินดังกล่ำวในกำรประกอบกิจกำรตำมปกติโดยมีรำยละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

2.1 ค่ำควำมนิยม 
ค่ำควำมนิยมเกิดขึ้นจำกกำรควบรวมกิจกำรเม่ือวันที ่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 โดยเป็นส่วนของรำคำทุนของเงินลงทุนของ

บริษัท เม่ือเทียบกบัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิในบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด และ บริษัท ภทัรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีค่ำควำมนิยมจำกกำรควบรวมกิจกำรจ ำนวน 631,900,000 บำท โดยในระหว่ำงปี 2552 

บริษัท ได้มีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมดังกล่ำวและพบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด
ซ่ึงค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจรวมยังสูงกว่ำรำคำตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมน้ัน 

2.2 ควำมสัมพันธ์เครือข่ำยธุรกิจและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
ควำมสัมพันธ์เครือข่ำยธุรกิจและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมิน

รำคำอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2552 สินทรัพย์ดังกล่ำวมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจ ำนวน 118,278,558 บำท 



แบบ 56-1 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)    Page 16 of 61 

2.3 ต้นทุนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ต้นทุนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นรำยจ่ำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่ำประสิทธิภำพ

เดิมและกำรซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ในระหว่ำงปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2552 สินทรัพย์ดังกล่ำวมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจ ำนวน 
36,964,327บำท 

 
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชัยสิริกำรสุรำ โดย นำยสรรชัย  สกุลไพศำล  หุ้นส่วนผู้จัดกำร ได้เป็นโจทก์ยื่น
ฟ้อง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด ที ่ 1 บริษัท คูเนียประกันภัย(ประเทศไทย) จ ำกัด ที่ 2 ต่อศำลจังหวัดนครรำชสีมำ ในคดีแพ่ง
หมำยเลขด ำที ่ 611/2549 ทุนทรัพย์ที่เรียกรอ้ง ในส่วนของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย จ ำนวน 612,620,262.80 บำท ศำลช้ันต้นพิพำกษำ
ยกฟ้อง โจทก์ได้ยื่นอทุธรณ์คัดค้ำนค ำพิพำกษำของศำลจังหวัดนครรำชสีมำ และศำลได้มีค ำส่ังรับเป็นค ำอุทธรณ์ ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ บริษัทได้ตั้งส ำรองค่ำสินไหมทดแทนไว้แล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 30.60 ล้ำนบำท 
 เม่ือวันที่ 2 ธันวำคม 2545  บริษัท ชีค เทรดดิ้ง จ ำกัด โดย นำยวรำกร  จิตรำสุวัฒนำกำร  กรรมกำรผู้จัดกำร ผูเ้สนอข้อพพิำทตอ่
อนุญำโตตุลำกำร กรมกำรประกันภัย ตำมคดีด ำที่ 24/2545 เพื่อเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนจ ำนวนเงิน 303,500,000.-บำท โดย
อนุญำโตตุลำกำรมีค ำช้ีขำดใหบ้ริษัทช ำระเงิน 133,442,391.-บำท พร้อมดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2545 และเม่ือ
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2547 บริษัทได้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพง่เพื่อขอเพกิถอนค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร และวันที่ 28 ธันวำคม 2547 ศำล
พิพำกษำให้บังคบัตำมค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร โดยให้บริษัทช ำระเงินจ ำนวน 133,442,391.-บำท พร้อมดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
นับจำกวันที ่ 2 ธันวำคม 2545 ต่อมำเม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2548 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค ำส่ังศำลช้ันต้นต่อศำลฎีกำ ปัจจบุันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลฎีกำ โดยบริษัทได้ตั้งส ำรองค่ำสินไหมทดแทนไว้แล้ว เป็นจ ำนวน  213,865,565.84  บำท 
 
7. โครงสร้างเงินทุน 

(1) หลักทรพัย์ของบริษัท  
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 590 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 590 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 59 ล้ำนหุ้น  มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่น นอกจำกหุ้นสำมัญ 
- บริษัทไม่มีหลักทรัพยอ์ื่นที่ไม่ใช่หุ้นสำมัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรพัย์แปลงสภำพ หรือตรำสำรหน้ี 
- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ในเรื่องที่มีผลกระทบตอ่กำรออกและเสนอขำยหลักทรพัย์ หรือกำรบริหำรงำน

ของบริษัท 
  

 (2) ผูถ้ือหุ้น  
 รำยช่ือผู้ถอืหุ้นรำยใหญ ่10 อันดับ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2553 
 

ล ำดับที ่ รำยช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น % ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 
1 บริษัท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิ้ง จ ำกัด 11,799,999 20.00 
2 FORTIS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 5,907,193 10.012 
3 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 3,525,840 5.976 
4 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 3,197,937 5.420 
5 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ ำกัด 3,067,851 5.200 
6 นำยไพโรจน์  ล่ ำซ ำ 1,689,010 2.863 
7 นำยโพธิพงษ์   ล่ ำซ ำ 1,223,708 2.074 
8 บริษัท สมิทธิธำดำ จ ำกัด 1,070,508 1.814 

Comment [c4]: ข้อมูลจากคณุทองสุข 
15/02/53 16:52 
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9 BNP Paribas Securities Service Singapore Branch 979,400 1.660 
10 นำยบรรยงค์  ล่ ำซ ำ 925,709 1.569 

 

 
(3) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัท อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้เป็นครั้งครำว และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้อง
ขึ้นอยู่กับผลก ำไร แผนกำรลงทุน กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจำรณำทำงธุรกิจที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
 
8. การจัดการ 
 (1) โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 - โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย  
คณะกรรมกำรบริษัท  ดังรำยนำมต่อไปน้ี 

1.นำยโพธิพงษ์   ล่ ำซ ำ ประธำนกรรมกำร   
 2.นำยยุตติ   ล่ ำซ ำ รองประธำนกรรมกำร    
 3.นำยภูมิชำย   ล่ ำซ ำ 1 รองประธำนกรรมกำร    
 4.นำงกฤตยำ   ล่ ำซ ำ กรรมกำร    
 5.นำงนวลพรรณ   ล่ ำซ ำ  2 กรรมกำร   
 6.นำงสุจิตพรรณ   ล่ ำซ ำ กรรมกำร    
 7.นำยสำระ   ล่ ำซ ำ กรรมกำร    
 8.นำยโอฬำร  วีรวรรณ กรรมกำรอิสระ    
 9.นำยพูลพพิัฒน์   อังยุรีกุล กรรมกำรอิสระ    
10.นำยบรรยง   พงษ์พำนิช กรรมกำรอิสระ    
11.นำยปกรณ์   พรรธนะแพทย์ กรรมกำร    
12.นำยอิสระ   วงศ์รุ่ง กรรมกำร   
13.นำยดำมิส  จำโคบุส ซิงส์ 3 กรรมกำร    
14.นำยแกรี่  ลี คริสท ์ กรรมกำร   
15.นำยเจน  อรัน เวส กรรมกำร   
16.นำงปุณฑริกำ  ใบเงิน 4 กรรมกำร  
17.นำยชูศักดิ ์ ดิเรกวัฒนชัย 5 กรรมกำรอิสระ 
18.นำยวัชระ พรรณเชษฐ์  5  กรรมกำร อิสระ 
 

  1 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2553 
 2 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552 และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
  และกรรมกำรผูจ้ัดกำร เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2553 
 3 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552 
 4 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เม่ือวันที ่25 กุมภำพันธ์ 2552 และได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที ่29 ตุลำคม 2552 
 5 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ เม่ือวันที ่29 ตุลำคม 2552 



แบบ 56-1 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)    Page 18 of 61 

กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกัน  และประทบัตรำส ำคัญของบริษัท ยกเว้น  นำยโอฬำร วีรวรรณ  นำยพูลพิพฒัน์ อังยุรกีุล  

นำยบรรยง   พงษ์พำนิช   นำยปกรณ์  พรรธนะแพทย์  นำยอิสระ  วงศร์ุ่ง  นำยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  และนำยวัชระ  พรรณเชษฐ์  ไม่มี
อ ำนำจลงลำยมือช่ือ  และยกเว้น  นำยแกรี ่ล ีคริสท์ และนำยเจน อรัน เวส  ลงลำยมือช่ือร่วมกันไม่ได้ 

 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้สอดคล้องตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  

2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

3. ประสำนงำนระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับฝ่ำยบริหำร ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับผู้บริหำร  
4. ก ำกับดูแลกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร กำรจัดหำ ขำย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท 
5. ร่วมประชุมคณะกรรมกำร แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลในกำรพิจำรณำเลือกตั้ง

เป็นกรรมกำรบริษัทโดยผู้ถือหุ้น 
6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง  
7. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย   
8. มีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมำย 

 
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ   
 1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้รับเงินเดอืนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีกอ่นวันยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ำม
ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำร
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรอืบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเปน็ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรที่มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีท่ ำกระท ำเป็นปกติเพือ่ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรอื
ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรัพย์หรอืบริกำร หรือกำรให้หรือรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำ
ประกัน กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีที่ต้อง
ช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ 
ทั้งน้ีกำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำ
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ด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปีกอ่นวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนตอ่ส ำนักงำน  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่รึกษำกฎหมำยหรือทีป่รึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง
ได้รับค่ำบรกิำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีกอ่นวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน  

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่หรือผู้ถือหุน้ซ่ึงเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพคล่องอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่นัยกบั
กิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  ดังรำยนำมต่อไปน้ี 

1.นำยโอฬำร   วีรวรรณ * ประธำน    
2.นำยพูลพิพฒัน์   อังยุรีกุล  กรรมกำร เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน  
3.นำยบรรยง   พงษ์พำนิช กรรมกำร เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน   

 โดยมี นำยไพรวัลย์  ทบัแป้น  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน   ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร 

* ได้ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2553 
 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย 
เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำย
ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท       

4.   พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำรว่มประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

5.  พิจำรณำเปิดเผยรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกันหรอืรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพัย ์ 

6.  จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปน้ี           
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             6.1 ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท                   
           6.2 ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท  
           6.3 ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 
                 6.4 ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
                 6.5 ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
                 6.6 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
           6.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบังคบั (Charter)  
                 6.8 รำยกำรอื่นที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำผู้ถอืหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. รำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

8. ทบทวนกำรลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ฐำนะทำงกำรเงิน และควำมม่ันคงของบรษัิท ตำม
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

9. รำยงำนทันทีต่อคณะกรรมกำรบริษัท และผูถ้ือหุ้นในทกุเรื่องที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้หรือ ไม่ได้มีกำรแก้ปญัหำอย่ำง
เป็นที่น่ำพอใจ 

10. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  ดังรำยนำมต่อไปน้ี 

1.นำยพูลพิพฒัน์   อังยุรีกุล  ประธำน   
2.นำยโอฬำร    วีรวรรณ  กรรมกำร  
3.นำยบรรยง   พงษ์พำนิช   กรรมกำร  

 โดยมี  นำงจิตกำนต์  จันทรวิโรจน ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยงำนทรัพยำกรบุคคล   ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร  
 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำอนุมัติ  

2. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
2.1 กรรมกำรของบริษัท 
2.2  กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
2.3 ผู้บริหำรระดบัสูง 

3. ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ใหแ้ก่กรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูง โดยต้องมีหลกัเกณฑท์ี่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ และส่งนโยบำยดังกล่ำวให้หน่วยงำน
ก ำกับดูแลที่เกี่ยวขอ้งได้เม่ือทวงถำม 

4. ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูง เพื่อพิจำรณำปรบัผลตอบแทนประจ ำปี โดยจะต้อง
ค ำนึงถึงหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และควำมเส่ียงที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มมูลค่ำของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำว
ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลด้วย 

5. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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คณะอ านวยการบริหาร  ดังรำยนำมต่อไปน้ี 
1. นำงสุจิตพรรณ    ล่ ำซ ำ  ประธำน   
2. นำงกฤตยำ   ล่ ำซ ำ  กรรมกำร   
3. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ * กรรมกำร 
4. นำยสำระ   ล่ ำซ ำ  กรรมกำร   
5. นำยแกรี่  ลีคริสท์  กรรมกำร   
6. นำยริชำร์ด เฟร์เร ่ กรรมกำร   
7. นำงสำวชูพรรณ โกวำนิชย์ **  กรรมกำร 
8. นำงปุณฑริกำ ใบเงิน ** กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หมำยเหตุ * ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที ่11 กุมภำพันธ์ 2552 และได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2553 
 ** ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคณะอ ำนวยกำรบริหำรเม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552  
 
บทบาทและหน้าที่ของคณะอ านวยการบริหาร 

1. ประสำนงำนร่วมกับคณะผู้บริหำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจประจ ำวันของบริษัท และกำรปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหำรตำมแผนงำนและงบประมำณ 

2. พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะต้องมีกำรทบทวนและปรบัปรุงให้เหมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท พจิำรณำเห็นสมควร 

3. พิจำรณำให้กำรอนุมัติ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบประเด็นในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติที่มีกำรน ำเสนอโดยผู้บรหิำร 
4. พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่อยู่เหนือจำกประเด็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติและ/หรือนอกเหนือจำกขอบเขตที่ได้รบัอนุมัติตำมแผน

ธุรกิจและงบประมำณซ่ึงจะมีผลกระทบตอ่สถำนะทำงกำรเงิน ผลประกอบกำร หรอืช่ือเสียงของบริษัท 
 
คณะกรรมการลงทุน   มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  ดังรำยนำมต่อไปน้ี 

1.  นำงกฤตยำ ล่ ำซ ำ                ประธำน 
2.  นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ * กรรมกำร 
3.  นำงสุจิตพรรณ ล่ ำซ ำ กรรมกำร  
4.  นำยเจฟฟรีย ์  ทำน                      กรรมกำร 
5.  นำงปุณฑริกำ     ใบเงิน            กรรมกำร 

 โดยมี  นำยวุฒศิักดิ ์   อุดมพรผดุง    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยลงทุน  ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร  
 
หมำยเหตุ * ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที ่11 กุมภำพันธ์ 2552 และได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2553 
 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน 

1. วำงกลยุทธ์และยุทธวิธีกำรลงทุนทั้งหมดที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยหรือกฎระเบียบใดๆ ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ได้ และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรบริหำรกำรลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำรควำมเส่ียง  



แบบ 56-1 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)    Page 22 of 61 

2. เสนอนโยบำยและยุทธวิธีทำงกำรลงทุนต่อคณะกรรมกำรบริษัทปีละหน่ึงครั้ง และทบทวนนโยบำยเหล่ำน้ีเป็นรำยไตรมำส ตำม
ข้อเสนอโดยผู้บรหิำรฝ่ำยลงทุนและค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  

3. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรลงทุนตำมประกำศของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และตัดสินใจใช้มำตรกำรที่เหมำะสมโดยเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงทำงด้ำนกำรลงทุน ถ้ำพบว่ำ
มีกำรละเมิดเกิดขึ้น ในกรณีที่พบว่ำไม่สำมำรถจะแก้ไขผลจำกกำรละเมิดน้ันได ้  ให้ประสำนงำนกับนำยทะเบียนประกันภัยเพือ่หำรือถึง
แนวทำงในกำรพิจำรณำจัดกำรกบัสถำนกำรณ์น้ัน 

4. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงบรหิำรกำรลงทุน( Investment Management Guidelines) และตัดสินใจใช้มำตรกำรที่เหมำะสม
โดยเจ้ำหน้ำที่ระดบัสูงทำงด้ำนกำรลงทุน ถ้ำพบว่ำมีกำรละเมิดเกิดขึ้น หำกไม่สำมำรถแก้ไขผลจำกกำรละเมิดได้ ให้พิจำรณำด ำเนินกำร
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเป็นส ำคัญ 

5. ด ำเนินกำรจัดกำร ประสำนงำนกับ สถำบันทำงกำรเงนิ ผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลทรัพย์สินมีค่ำ และ 
ธนำคำรของบริษัท ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว  

6. ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงน้อยปีละครั้ง เกี่ยวกับกำรทบทวนแนวกำรบริหำรกำรลงทุนกอ่นที่
จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

7. ตรวจสอบให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมภำยใน และระบบในกำรบ่งช้ี  ประเมิน ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงจำก
กำรลงทุน ที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพ เพื่อด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้กำรอนุมัต ิ 

8. ตรวจสอบว่ำมีระบบสำรสนเทศส ำหรับฝ่ำยจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ม่ันใจว่ำมีรำยงำนที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ถูกต้องในเวลำที่เหมำะสมเกี่ยวกับกจิกรรมกำรลงทุนและมีกระบวนกำรรำยงำนที่มีเน้ือหำครอบคลุมทุกด้ำน  

9. ตรวจสอบว่ำมีกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรกำรลงทุนไว้อย่ำงชัดเจน 
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดซ่ึงอำจจะได้รับมอบหมำยโดยคณะอ ำนวยกำรบริหำรเป็นครั้งครำว 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง   มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  ดังรำยนำมต่อไปน้ี 

1.   นำงสุจิตพรรณ     ล่ ำซ ำ  ประธำน 
   2.   นำงกฤตยำ    ล่ ำซ ำ  กรรมกำร  
 3. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ * กรรมกำร 
   4.   นำยบรรยง    พงษ์พำนิช **  กรรมกำร 
   5.   นำยแกรี่   ลี คริสท ์  กรรมกำร 
   6.   นำยคิม   ชี ยิป  กรรมกำร 
   7.   นำยเจฟฟรีย ์ ทำน  กรรมกำร 
   8.   ดร. สุธี   โมกขะเวส  กรรมกำร  
   9.   นำยฮำนส์ เจ เจ เดอ คำยเปอร ์***  กรรมกำร  
 

 โดยมี นำงนิธิพร  ไตรทิพเทวินทร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร 

หมำยเหตุ * ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที ่11 กุมภำพันธ์ 2552และได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2553 
 ** ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง เม่ือวันที ่18 สิงหำคม 2552  
  *** ได้รับกำรแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง แทนนำยบรรยง พงษ์พำนิช 
เม่ือวันที่ 28 ตุลำคม 2552 
 



แบบ 56-1 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)    Page 23 of 61 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 
1.   ช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำหนดระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
2.   ทบทวนและแนะน ำเกี่ยวกบักลยทุธ์กำรบรหิำรจัดกำรควำมเส่ียง นโยบำยและควำมเส่ียงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้

คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัต ิ
3.   ก ำหนดนโยบำยเพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพจิำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงต้องครอบคลุมถึง

ควำมเส่ียงประเภทต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เช่น ควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัย ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเส่ียงจำก
ตลำด ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏบิัติกำร ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน และควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกจิกำร 

4.  ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำรจัดกำรควำมเส่ียง เพื่อกำรบ่งช้ี กำรประเมิน กำรติดตำม และกำร
ควบคุมควำมเส่ียง และให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็น  

5.  ตรวจสอบว่ำมีควำมเพียงพอของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำน ทรพัยำกร ระบบ และเอกสำรเพื่อกำรบรหิำรจัดกำรควำม
เส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.  ทบทวนรำยงำนเกี่ยวกับควำมเส่ียงและองค์ประกอบของควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ เป็นระยะๆ ควำมเพียงพอของเงินทุน
ส่วนผสมของสินทรัพย์เส่ียง และกิจกรรมของกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

7.  ดูแลให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับสถำนะกำรด ำรงเงินกองทุนของบริษัทในปัจจุบันและที่คำดว่ำ
จะเป็นในอนำคต 

8.  ตรวจสอบว่ำมีกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงไว้อย่ำงชัดเจน 
9.  ตรวจสอบว่ำขั้นตอนกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงเป็นไปตำมกฎระเบียบวำ่ด้วยกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย 

และให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับควำมเส่ียงที่อำจจะมีกำรละเมิดกฎระเบียบดังกลำ่วได ้
10.ปฏิบัตกิำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 

 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มกราคม – ธันวาคม 2552) 

รำยช่ือกรรมกำร 
คณะกรรมกำร 

บริษัท 
คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะอ ำนวย 
กำรบริหำร 

คณะกรรม 
กำรลงทุน 

คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ 5/5 - - - - - 
นำยยุตติ  ล่ ำซ ำ 3/5 - - - - - 
นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ 1 5/5 - - - - - 
นำงกฤตยำ  ล่ ำซ ำ 5/5 - - 17/19 4/4 4/4 
นำงนวลพรรณ  ล่ ำซ ำ 2 - - - 2/2 - - 
นำงสุจิตพรรณ  ล่ ำซ ำ 5/5 - - 19/19 4/4 4/4 
นำยสำระ  ล่ ำซ ำ 5/5 - - 9/19 - - 
นำยโอฬำร  วีรวรรณ 5/5 6/6 5/5 - - - 
นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล 5/5 6/6 5/5 - - - 
นำยบรรยง  พงษ์พำนิช 3 3/5 3/6 3/5 - - 1/3 
นำยปกรณ์  พรรธนะแพทย์ 1/5 - - - - - 
นำยอิสระ  วงศ์รุ่ง 5/5 - - - - - 
นำยดำมิส  จำโคบุส  ซิงส์ 4 2/4 - - - - - 
นำยแกรี่  ลี  คริสท์ 4/5 - - 11/19 - 1/4 
นำยเจน  อรัน  เวส 4/5 - - - - - 
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นำงปุณฑริกำ  ใบเงิน 5 3/3 - - 15/15 4/4 4/4 
นำยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 6 1/1 - - - - - 
นำยวัชระ  พรรณเชษฐ ์7 1/1 - - - - - 
นำยริชำร์ด  เฟร์เร่  - - - 17/19 - - 
นำงสำวชูพรรณ  โกวำนิชย์ 8 - - - 15/15 - - 
นำยเจฟฟรีย์  ทำน                       - - - - 4/4 3/4 
นำยสุธี  โมกขะเวส  - - - - - 4/4 
นำยคิม  ชี  ยิป - - - - - 4/4 
นำยฮำนส์  เจ เจ  เดอ คำยเปอร์ 9 - - - - - 1/1 

 
1 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2553   
2 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที ่11 กุมภำพันธ์ 2552 และ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทน 
 นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ และด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที ่1 มีนำคม 2553 
3 ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง เม่ือวันที่ 18 สิงหำคม 2552 
4 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552   
5 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคณะอ ำนวยกำรบริหำร  
 เม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที ่29 ตุลำคม 2552   
6 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำงปุณฑรกิำ ใบเงนิ เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552 
7 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์ เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552 
8 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคณะอ ำนวยกำรบริหำร เม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552   
9 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบรหิำรจัดกำรควำมเส่ียง เม่ือวันที ่28 ตุลำคม 2552   
 
- รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  

นำยธนำกร  ปุรณะพรรณ์ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรอำวุโส สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย(กลุ่มงำนสถำบัน) 
นำงจิตกำนต์  จันทรวิโรจน ์ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรอำวุโส สำยงำนทรัพยำกรบุคคล  
นำงปุณฑริกำ  ใบเงิน รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรอำวุโส สำยงำนบัญชีและกำรเงิน  
นำงชะตำบุญ  คูเปี่ยมสิน รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 
นำงสำวชูพรรณ  โกวำนิชย์ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
  (กลุ่มงำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ) 
นำยริชำร์ด  เฟรเ์ร ่ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำรธุรกิจรถยนต์  
นำยนิพนธ์  นิรมำนสกุล รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนประกันภัยทั่วไป  
นำงสำวทิพวรรณ  ภำคพิเศษ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
  (กลุ่มงำนบรกิำรลูกค้ำและสนับสนุนงำนขำย) 
นำยวำสิต  ล่ ำซ ำ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ  
นำยธโนดม  โลกำพัฒนำ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร ที่ปรึกษำและผู้ช ำนำญกำรทำงเทคนิค 
นำยสุเทพ  สุวิพร    * ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
นำยศักดำ  พิชรำนันท์   * ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
นำยวิชัย  ชัยกิตติ   * ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร สำยงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป  
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หมายเหตุ  * ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 59 ให้กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 
และผู้สอบบัญชีของบริษัทจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะซ่ึงถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทน้ัน  ทำงบริษัท ได้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยนับต ำแหน่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำร ลงไปอีก 4 ท่ำน และ
ท่ำนที่ 4 อยู่ต ำแหน่งใด ให้รำยงำนในต ำแหน่งน้ันทั้งหมด บริษัท จึงนับถึงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำร  ซ่ึงบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น 
ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร   บริษัท จึงไม่นิยำมเป็นผู้บริหำรตำมมำตรำ 59 และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวเข้ำใน
ส่วนของผลตอบแทนผู้บริหำรด้วย     
 
- เลขานุการบริษัท   

 บริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง  นำงชะตำบุญ  คเูปี่ยมสิน รองกรรมกำรผู้จัดกำร  สำยงำนเลขำธิกำรองคก์ร   เป็นเลขำนุกำรบริษัท       

 

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1.   จัดท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดังต่อไปน้ี 

 (1) ทะเบียนกรรมกำร 

 (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำน ประจ ำปีของบริษัท 

 (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 2.   เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

 3.   ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 

- ข้อมูลเก่ียวกับประวัติของกรรมการบริษัท 
นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า    ประธานกรรมการ 

กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น* 1,415,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.3984  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด** 
 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลีสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) 

 
นายยุตติ ล่ าซ า รองประธานกรรมการ 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น* 370,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6276  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บริษัท ภทัรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำรและประธำนคณะที่ปรึกษำกรรมกำรผูจ้ัดกำร  
   บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด** 
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นายภูมิชาย ล่ าซ า รองประธานกรรมการ 
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2553 

กำรศึกษำ BA Political Science, University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น* 664,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.1255  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 
 -  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
 -  รองประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลีสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท ภัทรเรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด** 
 -  กรรมกำร มูลนิธิกำรแพทย์สยำมบรมรำชกุมำรี 

 
นางสุจิตพรรณ ล่ าซ า กรรมการ และประธานคณะอ านวยการบริหาร 

กำรศึกษำ -  ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ 
 -  ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำร MIT ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 2547 
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด** 
 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท บริหำรทรัพย์สินเพทำย จ ำกัด 
 

นางกฤตยา ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอ านวยการบริหาร 
กำรศึกษำ ปริญญำโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  2543 
จ ำนวนหุ้น* 454,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7697  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 

นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอ านวยการบริหาร 
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร, กรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552 
และได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร แทนนำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ และด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร เม่ือวันที ่1 มีนำคม 2553 

กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรกำรศึกษำ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  2548 
จ ำนวนหุ้น*  291,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4934 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 
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 -  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ำกัด 
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด** 
 -  กรรมกำร บริษัท ภัทรลีสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 -  ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 

 
นายสาระ  ล่ าซ า กรรมการ และกรรมการอ านวยการบริหาร 

กำรศึกษำ Master of Science in Administration, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ     
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2543 
จ ำนวนหุ้น*  317,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5378  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด   
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด   

 - กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด** 
 -  กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ภทัรลสีซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 -  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)  
 

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ 
กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ กำรเงินและธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
 มหำวิทยำลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น*  ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด     
 - กรรมกำร บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จ ำกัด 
 

นายอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการ 
กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรเงิน)  มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (นักเรียนทุนทิสโก้) 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ำกัด 
 - กรรมกำรบริหำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด บจ.เดมเลอร์ไครสเลอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
 -  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บจ.กำร์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย) 
 -  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส ำนักงำนอ ำนวยสินเช่ือ บมจ.เงินทุนทิสโก้  
 

นายดามิส จาโคบุส ซิงส์ กรรมการ 
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552 

กำรศึกษำ - Master of Business Administration, University of Oregon, U.S.A. 
 -  Bachelor of Business Administration, University of Oregon, U.S.A. 
 - Degree in Business, Netherlands School of Business, Nijenrode  
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 - Hogere Burger School (HBS), Arnhem 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน - กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด** 
 -  กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด  

 -  CEO Fortis Group 
 - RoboBank Group 
 - ABN Amro Group 
 - Continental Illinois National Bank 
 - CORE, Member Deutsche Bank AG 
  

 นายแกรี่ ลี คริสท ์  กรรมการ และกรรมการอ านวยการบริหาร 
กำรศึกษำ - Master of International Management, American Graduate School of International  
   Management, Arizona U.S.A. 
 - Bachelor of Political Science & Business, Wittenberg University, Ohio U.S.A. 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน - Banker / Banassurance, Fortis Insurance International, Asia 
 - Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development  
   and Support – Fortis Insurance International 
 - กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 
 - Director Insurance Business Development Asia-Fortis Insurance International 
 - Managing Director Asia-Russell Miller Asia 
 - SVP Indonesia-Liberty Mutual 
 - Various posting in Asia - Cigna 

 
นายเจน อรัน เวส กรรมการ 

กำรศึกษำ Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede  
 (University of Professional Education, BbA) 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี 
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  จ ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด  
 -   Sales Representative, PTT Telecom 
 -  Area Manager, The Company Harol 
 -  Pension Consultant sales Manager Interim Call Center Manager-Qua Raad Advies 
 -  Sales Manager VerzekeringsUnie (Fortis Insurance Netherlands) 
 - Head of  Sales Department VerzekeringsUnie 
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 - Deputy Director, VerzekeringsUnie   
 - Director VerzekeringsUnie   

 
นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการ 
เข้ำเป็นกรรมกำร แทนนำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ เม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552  
และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552 

กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและกำรบัญชี มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน เมดิสัน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร -  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  2552  
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส และผู้บริหำรสำยงำนกำรบัญชีและกำรเงิน  
    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 

 -  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จ ำกัด 
 -  ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย ฝ่ำยบัตรเครดิต ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
นายโอฬาร วีรวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2553 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร Director Certification Program (DCP)  2547 
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน) 
 -  กรรมกำร หอกำรค้ำไทย 
 -  ประธำนกรรมกำรแรงงำนและแรงงำนสัมพันธ์  สภำหอกำรค้ำไทย 

 -  กรรมกำรมูลนิธิพำณิชย์สงเครำะห์ หอกำรค้ำไทย 
 -  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท สหกรรมกรกิจ จ ำกัด 
 -  กรรมกำรบริหำร บริษัท วีรวรรณ จ ำกัด 
 -  กรรมกำร บริษัท วีรวรรณอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
 - ประธำนบริษัท วัลวีร์ จ ำกัด 
 

นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบรหิำรธุรกิจศศินทร ์ 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร -  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  2548 
 -  หลักสูตรThe Role of Chairman (RCM) 2544 
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำ 
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   และก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำรและประธำนคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
   บริษัท ทำงยกระดับดอนเมือง จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท ดิเอรำวัณ จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำรสภำที่ปรึกษำ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร ์ 
        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 -  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง 
 -  นำยกสมำคมเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

กำรศึกษำ วิชำชีพช้ันสูง (บัญชี) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล  
 วิทยำลัยเขตเทคนิคกรุงเทพ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  2548 
จ ำนวนหุ้น* 784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
   บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นต้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลสีซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 - รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย  
 

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระแทนนำงปุณฑริกำ  ใบเงิน เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552 
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำยโอฬำร วีรวรรณ เม่ือวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2553 

กำรศึกษำ ปริญญำโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร -  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24  

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) 

จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
   บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

 -  กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์เสรีคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 
 -  กรรมกำร บริษัท เยนเนอรัล เอนยีเนียริ่ง จ ำกัด 
 -  กรรมกำรที่ปรึกษำ บริษัท กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จ ำกัด 
 -  กรรมกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 - ประธำน หอกำรค้ำไทยรัสเซีย 
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 -  รองประธำน สภำธุรกิจไทย - รัสเซีย   
 -  กรรมกำร สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย 
 -  ผู้พพิำกษำสมทบศำลทรัพย์สินทำงปญัญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง 
 
นายวัชระ พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ 
เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระแทนนำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์ เม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2552 

กำรศึกษำ ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยแปซิฟิค เวสเทอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่มี  
จ ำนวนหุ้น* ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -  ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์ องค์กรสภำธุรกิจภำคพื้นเอเซียแปซิฟิก 
 -  ประธำนกรรมกำรบริษัท สิทธิผลเซลส์ จ ำกัด 
 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท แอสติมำ คอนซิลติ้ง จ ำกัด 
 -  กรรมกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท ทุนเท็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 -  กรรมกำร บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ำกัด 
 -  กรรมกำร บริษัท วรรณมำนี จ ำกัด 

 -  ผู้แทนกำรค้ำไทย 
 

*  จ ำนวนหุ้นซ่ึงรวมถึงสำมี ภรรยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

**  ได้เปลี่ยนช่ือบริษัท จำก บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จ ำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด  

เม่ือเดือน พฤษภำคม 2552 

 

 (2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร  
- วิธีกำรคัดเลือกกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 กำรแตง่ตั้งกรรมกำรบริษัท จะต้องได้รบัอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะให้
ค ำเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรคัดเลือกบคุคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่กฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัตบิริษัทมหำชน
จ ำกัด พระรำชบญัญัติหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย ์ เสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ลงคะแนนเลือกตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท โดยข้อบังคับของบริษัทก ำหนดหลักเกณฑ์และวธีิกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยผ่ำนทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
 
 1.  ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได ้
 3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรอื
จะพึงเลอืกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลอืกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือ
จะพึงเลอืกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำดเพิ่มอีกหน่ึงเสียง 
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 ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก และ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่ง  เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
 

(3) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
(3.1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

 ก. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทแต่ละรำยในปีที่ผ่ำนมำ 

รำยชือ่กรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
(บำท) 

นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ 360,000    360,000 

นำยยุตต ิ ล่ ำซ ำ 270,000   270,000 

นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ 270,000   270,000 

นำงกฤตยำ  ล่ ำซ ำ 270,000   270,000 

นำงนวลพรรณ  ล่ ำซ ำ 1 45,000   45,000 

นำงสุจิตพรรณ  ล่ ำซ ำ 180,000   180,000 

นำยสำระ  ล่ ำซ ำ 180,000   180,000 

นำยโอฬำร  วีรวรรณ 180,000 180,000 75,000 435,000 

นำยพูลพิพฒัน ์ อังยุรีกลุ 180,000 90,000 150,000 420,000 

นำยบรรยง  พงษ์พำนิช 180,000 90,000 75,000 345,000 

นำยปกรณ ์ พรรธนะแพทย ์ 180,000   180,000 

นำยอิสระ  วงศ์รุ่ง 180,000   180,000 

นำยดำมิส  จำโคบุส  ซิงส์ 2 150,000   150,000 

นำยแกรี ่ ล ี คริสท ์ 180,000   180,000 

นำยเจน  อรัน  เวส 180,000   180,000 

นำงปุณฑรกิำ  ใบเงิน 3 120,000   120,000 

นำยชศูักดิ ์ ดเิรกวฒันชัย 4 30,000   30,000 

นำยวัชระ  พรรณเชษฐ์ 4 30,000   30,000 
1 ได้ลำออกจำกกำรเปน็กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวนัที ่11 กุมภำพันธ์ 2552 
 และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที ่1 มีนำคม 2553 
2 ได้ลำออกจำกกำรเปน็กรรมกำร เมือ่วันที ่29 ตลุำคม 2552   
3 ได้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เมื่อวันที ่25 กุมภำพันธ์ 2552 และได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที ่29 ตุลำคม 2552   

4  ได้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เมื่อวันที ่29 ตุลำคม 2552 
คณะอ ำนวยกำรบริหำร คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ไม่มีค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร 
 

 ข. กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรบริษัท จ ำนวน 15 ท่ำน ได้รับค่ำตอบแทนดังน้ี    
 ลักษณะค่ำตอบแทน ม.ค. - ธ.ค.2552  
 เงินเดือน 45,245,795.67 บำท 
 โบนัส 3,669,420.00 บำท 
 รวม 48,915,215.67 บำท 
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(3.2) ค่ำตอบแทนอื่น   
 ค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็นเงิน        
 เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 2,959,024.05 บำท 
 ประกันสังคม 80,700.00 บำท 
 ค่ำพำหนะ 3,000,000.00 บำท 
 ค่ำเช่ำบ้ำน 1,742,400.00 บำท 
 รวม 7,782,124.05 บำท 

 
(4) กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดอีย่ำงต่อเน่ือง โดยค ำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น ลกูค้ำ และสำธำรณชน เป็นหลัก 
 
ทั้งน้ี บริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ป ี2549 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทั้ง 5 หมวดหลัก มำอย่ำงต่อเน่ือง ดังน้ี 
 
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ือหุ้น 
บริษัท ให้ควำมส ำคัญและเคำรพต่อสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ถอืหุ้น โดยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้หุ้นทุกรำยอย่ำงเทำ่เทียมกัน และ

เป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และใช้สิทธิออก
เสียงเพื่อพิจำรณำเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบในวำระต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เสนอภำยใต้กรอบของกฎหมำยและข้อบังคับของ
บริษัท ที่ได้ก ำหนดไว้ สิทธิในกำรมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท อย่ำงเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลแก่ผู้ถอืหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตกุำรณ์ 
 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปลีะหน่ึงครั้ง โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเป็นผูพ้ิจำรณำและก ำหนดวำระ
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น รวมถึงกำรก ำหนดวำระอื่นๆ  เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรซักถำมข้อสงสัย 
แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องทีเ่สนอ ฉะน้ัน ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทกุครั้ง บริษัท จะ
เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลต่ำงๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.muangthaiinsurance.com ล่วงหน้ำ ก่อนกำรจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมเอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุมที่มีรำยละเอียดครบถ้วนเพียงพอ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระ 

บริษัท มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย
ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอในกำรตัดสินใจ ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
ในกำรออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยกำรมอบฉันทะ โดยจะมีกำรช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน
ก่อนเริ่มกำรประชุม 
 
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัท ปฏบิัติต่อผู้ถอืหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเปน็ธรรม ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทก ำหนด เพื่อให้กำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ 
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บริษัท มีมำตรกำรปอ้งกันกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทำงมิชอบ โดยได้แจ้งให้
กรรมกำรและผู้บรหิำรทรำบถึงช่วงเวลำกำรห้ำมซ้ือขำยหลักทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัท ในช่วง 1 เดือนกอ่นทีง่บกำรเงินจะเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน กรรมกำรและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำที่ห้ำม และ
บริษัท ยังให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยก ำหนดสิทธิกำรใช้และเข้ำถึงข้อมูล และห้ำมมิให้ผู้บริหำร และ
พนักงำน น ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงออ้มโดยอำศยัต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 
บริษัท มีกำรจัดท ำระเบียบปฏบิัติในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ฯ ให้แก่กรรมกำร ตลอดจนผูบ้ริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รบั
ทรำบ และเข้ำใจถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรพัย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย์และ
ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
 
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ เพรำะตระหนักดีว่ำควำมส ำเร็จและควำมม่ันคงของบริษัท ขึ้นอยู่กับ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัท มีต่อกลุ่มบุคคลเหลำ่น้ี ซ่ึงได้แก่ 
 

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีควำมมุ่งม่ันในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะสร้ำงมูลค่ำเบี้ยประกันและผล
ก ำไรให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นพันธกิจที่ส ำคัญของบริษัท รวมถึงกำรด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงโปร่งใส 
และเช่ือถือได้ต่อผู้ถอืหุ้น      

 

พนักงาน บริษัท มีนโยบำยให้ผลตอบแทน และสวัสดิกำรที่เป็นธรรมแก่พนักงำน และให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรกัษำ
สภำพแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำนให้มีควำมปลอดภัย สะอำดและมีระเบียบเรียบรอ้ย โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย และ
ข้อบังคบัตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด   บริษัทใหโ้อกำสพนักงำนทุกคนพัฒนำควำมสำมำรถของตนให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับงำน และกำรพัฒนำบุคลกิภำพ  

 

ลูกค้า บริษัทยึดม่ันที่จะปฏิบัติตำมสัญญำกบัลกูค้ำด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ดีตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และให้กำรบริกำรที่ดี เพือ่ควำมพึงพอใจของลูกคำ้    

 

คู่แข่ง บริษัทยึดม่ันในกรอบกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับขอ้ก ำหนดของกฎหมำย โดยมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรที่ด ีมีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ  

 

เจ้าหน้ี  บริษัท ปฏบิัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด  
 

คู่ค้า บริษัท เลอืกใช้บริกำรจำกคู่ค้ำ โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประสิทธิภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำรเป็นส ำคัญ 
บริษัทด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำด้วยควำมเป็นธรรม และปฏบิตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ตกลงกันไว้อย่ำง
เคร่งครัด  

สังคม บริษัท ด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพือ่สังคมอย่ำงต่อเน่ืองและจริงจัง โดยตระหนักดถีึงควำมรับผิดชอบทีพ่ึงมีต่อสังคม
โดยรวม    

 
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญให้มีควำมถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทันเวลำ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพือ่ให้ผูถ้ือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับข้อมูลและ
สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัท ได้ง่ำยและทัว่ถึง  
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โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รำยงำนประจ ำป ีแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)  หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

ส ำหรับด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ ทีมหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น ภำยใต้ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท เป็นหน่วยงำนที่สำมำรถให้ข้อมูลและ
ประสำนงำนกับนักลงทุน ผู้ถอืหุ้น รวมถึงนักวิเครำะห ์โดยสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลได้ที ่โทร (662) 290-3221, 290-3224 
 
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยจ ำนวนกรรมกำรทั้งส้ิน 15 ท่ำน และมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน โดยจ ำนวนกรรมกำร

อิสระคิดเป็นร้อยละ 33  ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ โดยประธำนกรรมกำรของบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกบักรรมกำรผู้จัดกำร เพือ่
เป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ  ประวัติของกรรมกำรแต่ละท่ำนอยู่ในหัวข้อกำรจัดกำร 

 
ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ 

บริษัท มีคณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 5 คณะ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำม
หลำกหลำยในด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ มีวิสัยทัศน์ และควำมสำมำรถที่จะช่วยสนับสนุนและก ำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัท ให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งสำมำรถอุทิศเวลำ และควำมพยำยำมใน
กำรปฏบิัติหน้ำที ่ เพื่อเสริมสร้ำงให้บริษัท มีระบบบริหำรจัดกำรที่ด ี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือ่สร้ำงควำมเช่ือม่ัน และควำมม่ันใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝำ่ย รำยละเอียดของคณะกรรมกำรแต่ละคณะอยู่ในหัวข้อกำรจัดกำร 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำร 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสำหกรรม และเพียงพอที่จะรักษำกรรมกำรที่มี
คุณสมบัติที่ต้องกำร แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค ำนึงถงึผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทด้วย ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบ 
แทนจะให้ค ำเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท  ในกำรก ำหนดอัตรำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัท เพือ่น ำเสนอขออนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

ปัจจุบันบริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกเป็นค่ำเบี้ยประชุมประธำนกรรมกำร 30,000 บำท รองประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรท่ำนละ 22,500 บำท กรรมกำรทำ่นละ 15,000 บำท โดยจะจ่ำยเป็นประจ ำทกุเดือน ส่วนค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรนั้น 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

ส ำหรับกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนดว้ยนั้น จะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีกำรประชุม ประธำน 30,000 บำท และกรรมกำรท่ำน
ละ 15,000 บำท 

- ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 

บริษัท ได้ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรโดยพิจำรณำให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสำหกรรม บริษัท จะมีกำรส ำรวจ
อัตรำค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นระยะเพือ่ปรบัปรุงใหท้ันกับตลำดและเพียงพอที่จะรกัษำและจูงใจผู้บริหำรที่มีคุณภำพ ซ่ึงคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะให้ค ำเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำหนดอัตรำคำ่ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูบ้ริหำรระดบัสูง  รำยละเอียดของจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนในปี 2552 สำมำรถดูได้จำกหัวข้อกำรจัดกำร 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัท มีก ำหนดประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อป ี ตำมตำรำงเวลำที่ก ำหนดไวล้่วงหน้ำ โดยจะแจ้งให้กรรมกำรทุก
ท่ำนทรำบในกำรประชุมครั้งสุดท้ำยของปี โดยในป ี2552 บริษัท มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งหมด 5 ครั้ง  กำรประชุมทุกครั้ง
มีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจนและมีวำระกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ส ำหรับกำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้
เวลำประมำณ 2 ช่ัวโมง โดยได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อักษร และได้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมพร้อมให้
ตรวจสอบได้ 
 

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงนิ 

 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมถกูต้องของกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัท  ที่สำมำรถแสดงรำยละเอียดข้อมูล
ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ  มีควำมโปร่งใสถูกต้อง  รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท  
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตที่ได้รับกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ/หรอื หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผ่ำนกำรสอบทำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  ทั้งน้ี  คณะกรรมกำรได้จดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินไว้ใน
รำยงำนประจ ำป ีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำป ี( แบบ 56-1 ) ด้วย 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำร 

ในปี 2552  คณะกรรมกำรบริษัท ได้ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรเป็นครั้งแรก  หลงัจำกกำรควบ
รวมบริษัท ในเดือนมิถุนำยน 2551  โดยใช้แบบประเมินที่ปรบัปรุงใหม่ของ ศูนยพ์ัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียน  ตลำด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 6  หมวด คือ 

1. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

3.  กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 

4.  โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

5.  กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

6.  บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ทั้งน้ีกรรมกำรได้ตอบแบบประเมินฯ ครบทุกท่ำน ผลกำรประเมินโดยรวมพบว่ำคณะกรรมกำรมีควำมเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยอย่ำง
มำกหรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องน้ันอย่ำงดีเยี่ยม  โดยมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินรวมที ่3.43 คะแนน  จำกคะแนนเต็ม 4  คะแนน 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครั้งที ่2/2552  เม่ือวันที่ 29 เมษำยน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้เผยแพร่ ประมวลจรยิธรรมทำง

ธุรกิจ  โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือ มอบให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคน  รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Intranet และทำง Website ของ
บริษัท   เพือ่มุ่งหวังให้คณะกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และด ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตย์ โปร่งใส 
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เพื่อเสริมสร้ำงควำมเช่ือม่ัน ควำมไว้วำงใจ ให้เกิดขึ้นกบัองค์กร และ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่ประกอบด้วย ผู้ถอืหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่แข่ง 
เจ้ำหน้ี คู่ค้ำ และสังคม 
 
การบริหารความเส่ียง 

บริษัท ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรวิเครำะห์และควบคุมควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังน้ันคณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ท ำกำรประเมินปัจจัยเส่ียงทั้งจำกภำยนอกและภำยในบรษัิท มำวิเครำะห์ เพื่อเสนอมำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียง ตลอดจนส่ือสำรให้
พนักงำนที่เกี่ยวข้องไดท้รำบ รวมถึงกำรติดตำมผลใหมี้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรทีก่ ำหนดไว ้ โดยจะรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัท 
ทรำบอย่ำงต่อเน่ือง 
 

(5) กำรดูแลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง

เพื่อกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน โดยกำรแจ้งตำรำงก ำหนดช่วงเวลำที่
สำมำรถซ้ือขำย และห้ำมซ้ือขำยหลักทรัพย ์ทีอ่อกโดยบริษัท ให้กับกรรมกำร และผูท้ี่เกี่ยวข้อง ได้รบัทรำบทกุไตรมำส 

 
(6)  บุคลำกร      

จ ำนวนพนักงำนปี 2552 มีจ ำนวนทั้งส้ิน  751  คน  แบ่งเป็น 
ผู้บริหำร  11  คน   
พนักงำน  740  คน   
รวม  751  คน    
      
จ ำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนหลัก  
 1. สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ    35  คน   
 2. สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย - กลุ่มงำนสถำบัน   38  คน   
 3. สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย - กลุ่มงำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ   59  คน   
 4. สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย - กลุ่มงำนบริกำรลูกค้ำและสนับสนุนงำนขำย   80  คน   
 5. สำยงำนปฏิบัติกำรธุรกิจรถยนต์ 183  คน   
 6. สำยงำนประกันภัยทั่วไป 105  คน   
 7. สำยงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป   43  คน   
 8. สำยงำนบัญชีและกำรเงิน   74  คน   
 9. สำยงำนทรัพยำกรบุคคล   15  คน   
 10. สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ   37  คน   
 11. สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร   72  คน   
 12. ส ำนักตรวจสอบภำยใน    7  คน   

รวม     748  คน   
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ผลตอบแทนพนักงำน         
พนักงำนและผู้บรหิำรจะได้ค่ำตอบแทนเป็น เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงิน

สมทบประกันสังคม  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำท ำงำนลว่งเวลำ ค่ำต ำแหน่งทนำย  ค่ำเส่ียงภัยพิเศษ ค่ำรถประจ ำต ำแหน่ง ค่ำติดตำมงำน 
ค่ำสวัสดิกำร เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 333,755.370.49 บำท   ดังน้ี  
   -  เงินเดือน  263,212,478.89   บำท   
    -  โบนัส  20,798,708.00   บำท   
    -  เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  18,257,596.11   บำท   
    -  อื่นๆ  31,486,587.49   บำท  
 
- นโยบำยกำรพฒันำพนักงำน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด(มหำชน)  ได้ให้ควำมส ำคัญกับทรพัยำกรบุคคลและมุ่งที่จะพัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลทั้งระบบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท  และในส่วนของพนักงำนเองต้องมีควำมสุขกับกำรท ำงำนด้วยเช่นกัน 
 โดยในปีน้ีบริษัทได้พัฒนำระบบบรหิำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ขึ้นใหม่ มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัด
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน(KPIs)  และทักษะควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (Competency) เพื่อน ำมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ท ำให้สำมำรถจ่ำยผลตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัผลกำรปฏิบัติงำนและควำมสำมำรถของพนักงำน และผลจำกกำรก ำหนดทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (Competency) ท ำให้บรษัิทสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ ทั้ง
ในด้ำนกำรสรรหำบุคลำกร  กำรจ่ำยผลตอบแทน  กำรพฒันำบุลำกร  และกำรก ำหนดควำมก้ำวหน้ำในอำชีพภำยในบริษัท 

บริษัทสร้ำงเสริมค่ำนิยมองค์กร ซ่ึงได้แก่ S-P-I-R-I-T ให้มีควำมต่อเน่ืองจำกปี 2551 โดยในปี 2552 บริษัทมุ่งเน้นด้ำนกำร
บริกำร (Service Mind),  ด้ำนกำรพฒันำควำมคิดเชิงนวตกรรม (Innovative Thinking) และด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ (Professional)   
โดยจัดให้มีกำรอบรมทั้งภำยในบริษัทและส่งไปอบรมภำยนอกบริษัท  ในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลมุทั้งที่เป็น Hard Skill 
และ Soft Skill เพือ่ให้พนักงำนมีควำมรู้และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ
ให้พนักงำน  เช่น  ด้ำนกำรบริกำร บริษัทได้อบรมใหค้วำมรู้กับพนักงำนทั้งที่เป็นพนักงำนเข้ำใหม่ และพนักงำนที่ต้องติดต่อกบัลูกคำ้ 
เพื่อใหท้รำบแนวทำงและวิธีกำรแกป้ัญหำที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรปฏบิัติอย่ำงไร เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดปญัหำ ทั้งภำคทฤษฎีและทดลอง
ปฏิบัต ิ   ด้ำนกำรพัฒนำควำมคิดเชิงนวตกรรม  บริษัทจดัท ำโครงกำร “รกัเมืองไทย” ซ่ึงน ำแนวคิดด้ำน  KAIZEN  มำประยุกต์ใช้  เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงำนเสนอควำมคิด ปรับปรงุสภำพแวดล้อม วิธีกำรท ำงำน หรือระบบต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรท ำงำนเพื่อ
กำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเน่ือง  ด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ  ได้จัดอบรมและกำรดูงำนนอกสถำนที่เพือ่ให้พนักงำนได้ควำมรู้เพิ่มขึ้น และมี
กำรศึกษำจำกของจริงและจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรงในด้ำนต่ำงๆ   
 นอกจำกน้ีบริษัทยังได้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำด้ำนจิตใจของคน โดยได้จัดให้มีกำรบรรยำย และสนทนำธรรม
ภำยในบริษัท   รวมถึงกำรจัดใหพ้นักงำนไปปฏิบัตธิรรมที่วัดปัญญำนันทำรำม และให้พนักงำนทั่วไปสำมำรถขออนุญำตไปปฏบิัติ
ธรรมได้โดยไม่คิดเป็นวันลำอีกด้วย  ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  
  
9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมในกำร
ควบคุมที่ดี ซ่ึงเอื้อให้ระบบกำรควบคุมภำยในด ำเนินไปได้ตำมที่บริษัทมุ่งหวัง มีกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม มีกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมัติรำยกำรของฝำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและ
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่อนุมัติ บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจำกกัน
โดยเด็ดขำด มีข้อมูลที่มีคุณภำพและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงกำรเงินหรือข้อมูลกำรปฏิบัติงำน และมีกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอว่ำ มีกำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยระบบควบคุมภำยในยังด ำเนินอยู่อย่ำงต่อเน่ือง และมีกำร
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ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท ำหน้ำที่สอบทำนกำรปฏิบัติตำม
ระบบควบคุมภำยในครอบคลุมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงของบริษัทดังต่อไปน้ี 

1. สอบทำนกำรสอบบัญชีและกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

2. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และกำรตรวจสอบกำรทุจริต ฉ้อฉล 

3. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบ ค ำส่ังบรษัิทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

4. สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยบริษัท จัดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยใน
โดยกำรก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนข้อมูล อีกทั้งห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนักงำนน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือ
เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก และได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2553 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้
สรุปกำรด ำเนินกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ตำมแบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นเป็นเอกฉันท์ว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ 

 
 

10. รายการระหว่างกัน 
นอกจำกทีผู่้สอบบัญชีได้มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในงบกำรเงินป ี2552 ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6 ณ 

วันที ่31 ธันวำคม 2552 ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจของบรษัิท น้ัน   บริษัท ขอแจ้งรำยละเอียดเพิ่มเติมส ำหรับรำยกำรธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกัน
ดังน้ี 

10.1 รำยละเอียดบริษัท ที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

รายชือ่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน ประเภทธุรกิจ ร้อยละการถอืหุน้ ความสัมพันธก์ับบริษัท ฯ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด กำรประกันชีวิต - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) ให้เช่ำรถยนต ์ 8.72 กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท เมอืงไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) พัฒนำอสังหำริมทรัพย ์ 11.28 กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ภทัรสัมพันธ์ จ ำกัด ลงทุนในบริษัทอืน่ - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด กำรประกันวินำศภยั 0.68 กำรมีกรรมกำรรว่มกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จ ำกัด กำรศึกษำและกำรอบรม 1.73 กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร 0.04 กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท เมืองไทย กรุป๊ เซอร์วิส จ ำกัด พำณชิย ์ - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ยุพงษ์ จ ำกัด ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์ - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ลอ็กซเล่ย ์จ ำกัด (มหำชน) พำณชิย ์ - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ลิสซ่ิงกสิกรไทย จ ำกัด ให้เช่ำรถยนต ์ - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท สมบัติล่ ำซ ำ จ ำกัด  ลงทุนในบริษัทอืน่ - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ส ำนักงำนสถำปนิกจุฬดิษฐ์ จ ำกัด บรกิำรทำงสถำปัตยกรรม - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรเงินร่วมลงทุนข้ำวกล้ำ จ ำกัด จัดกำรเงินร่วมลงทนุจำกกระทรวงกำรคลัง - กำรมกีรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท ไทยรบัประกันภยัต่อ จ ำกัด (มหำชน) กำรรบัประกันภัยตอ่ 1.94 กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
บริษัท เอเซียไฟเบอร ์จ ำกัด (มหำชน) อุตสำหกรรมผลิตเส้นใย - กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 
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บริษัท แฟคเตอร ีแอนด ์อีควปิเมนท ์กสิกรไทย 
จ ำกัด 

รับซ้ือสิทธิเรียกร้องทีเ่กิดจำกกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำและบริกำร ลิสซ่ิง,เช่ำซ้ือ - บริกำร 

- กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรอืกำรถอืหุ้น 

 

 10.1.1  รำยกำรเบี้ยประกันภัยจ่ำย            
                    หน่วย : พันบำท         

ช่ือบริษัท 2552 
บจก.เมืองไทยประกันชีวิต 9,785 
บมจ.ไทยรบัประกันภัยตอ่ 69,981 

   

10.1.2  รำยกำรเบี้ยประกันภัยรบั        
      หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 48,163 
บจก.แฟคเตอริ่งกสิกรไทย 21 
บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส (ภทัรคอมเพล็กซ์) 10 
บมจ.ภัทรลิสซ่ิง 90,497 
บจก.ลีสซ่ิงกสิกรไทย 1,954 
บจก.ภทัรสัมพันธ์      2 
บจก.ส ำนักงำนสถำปนิกจุฬดิษฐ์ 16  
บจก.ไทยรับประกันภัยต่อ 17,572 
บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท 275 
บจก.เมืองไทยประกันชีวิต 2,153 
บจก.หลักทรัพยจ์ัดกำรเงินร่วมลงทุน ข้ำวกล้ำ 4 
บจก.เอเชียไฟเบอร ์ 98 
บจก.ยพุงษ์ 19 
บมจ.ล๊อกซเล่ย ์ 2,838 
บจก.สมบัติล่ ำซ ำ 6 

 

10.1.3 รำยกำรค่ำนำยหน้ำจ่ำย   
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 83,289 
บมจ.ไทยรบัประกันภัยตอ่ 6,235 

 

         10.1.4 รำยกำรค่ำนำยหน้ำรับ 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
บมจ.ไทยรบัประกันภัยตอ่ 18,835 
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10.1.5  รำยกำรเงินปันผลรบั 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 4,109 
บมจ. ภทัรลิสซ่ิง 11,700 
บจก. ท.ีไอ.ไอ.  37 

 

10.1.6  รำยกำรดอกเบี้ยรบั 
      หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)     14,200 
บมจ. ภัทรลิสซ่ิง 1,728 

 

10.1.7 รำยกำรค่ำบริกำรจ่ำย 
       หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
บจก. เมืองไทย กรุป๊ เซอร์วิส (ภัทรคอมเพลก็ซ์) 1,475 
บจก.เมืองไทยประกันชีวิต 22,886 
บมจ. ภทัรลิสซ่ิง 9,056 
บจก. ลีสซ่ิงกสิกรไทย 154 
บจก.ที.ไอ.ไอ. 211 

 

10.1.8 รำยกำรเงินสมทบจ่ำย 
       หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
บจก.กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 2,152 

 

10.1.9 รำยกำรค่ำธรรมเนียมธนำคำรจ่ำย 
       หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท 2552 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)     6,727 
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รายการที่เกี่ยวโยงกันประจ าป ี2552 
 
ช่ือบรษิัท ลักษณะความสัมพันธ ์ รายการ จ านวนเงิน ความจ าเปน็และความ

สมเหตุสมผล 

1. บจก. เมืองไทยประกนัชีวิต 1. มีผู้ถือหุน้รำยใหญ่รว่มกัน ประกอบดว้ย 
บจก. เมืองไทย โฟรท์ิส โฮลดิ้ง  ถอืหุน้ใน  
   - บจก. เมืองไทยประกันชีวิต ร้อยละ 75 ถือหุน้ใน  
   - บมจ. เมืองไทยประกนัภยั    รอ้ยละ 25.2  
Fortis Insurance International N.V.  ถือหุน้ใน  
   - บจก. เมืองไทยประกันชีวิต  รอ้ยละ 25 ถือหุ้นใน     
   - บมจ. เมืองไทยประกนัภยั    ร้อยละ 10 

 
2. มีกรรมกำรร่วมกนั ประกอบด้วย 
      นำยโพธิพงษ ์ล่ ำซ ำ                  ประธำนกรรมกำร 
      นำยสำระ ล่ ำซ ำ                   กรรมกำรผู้จัดกำร 
      นำยยุตติ ล่ ำซ ำ           
      นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ       
      นำงสุจิตพรรณ ล่ ำซ ำ     
      นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย ์                     กรรมกำร 
      นำยเจน อรัน เวส                      กรรมกำร 
      นำยดำมิส จำโคบุส ซิงส ์    กรรมกำร                     กรรมกำร 
 

  -สัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำ
ให้บรกิำรสำธำรณปูโภค 
 
  -เป็นรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรพัยไ์ม่เกนิ 3 ปี 
และไม่สำมำรถแสดงไดว้่ำมี
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป 
 
 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตอ่เดือน : 327,130 บำท 
(รำคำนีร้วมภำษีมูลค่ำเพิ่มแลว้) 
 
มูลค่ำสัญญำทั้งปี : 3,925,560 บำท 
(รำคำนีร้วมภำษีมูลค่ำเพิ่มแลว้) 
 
                                                              ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป 
 

ใช้เพื่อเปน็สถำนที่ท ำกำร
ส ำนักงำนสำขำย่อย และส ำนกังำน
รบัแจ้งเหตุ รวมถึงกำรให้บรกิำร
ลูกค้ำ ตัวแทนและนำยหน้ำ 
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2. บจก. เมืองไทยประกนัชีวิต  1. มีผู้ถือหุน้รำยใหญ่รว่มกัน ประกอบดว้ย 
บจก. เมืองไทย โฟรท์ิส โฮลดิ้ง  ถอืหุน้ใน  
   - บจก. เมืองไทยประกันชีวิต ร้อยละ 75 ถือหุน้ใน  
   - บมจ. เมืองไทยประกนัภยั    รอ้ยละ 25.2  
Fortis Insurance International N.V.  ถือหุน้ใน  
   - บจก. เมืองไทยประกันชีวิต  รอ้ยละ 25 ถือหุ้นใน     
   - บมจ. เมืองไทยประกนัภยั    ร้อยละ 10 

 
2. มีกรรมกำรร่วมกนั ประกอบด้วย 
      นำยโพธิพงษ ์ล่ ำซ ำ                   ประธำนกรรมกำร 
      นำยสำระ ล่ ำซ ำ                   กรรมกำรผู้จัดกำร 
      นำยยุตติ ล่ ำซ ำ           
      นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ      
      นำงสุจิตพรรณ ล่ ำซ ำ     
      นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย ์                     กรรมกำร 
      นำยเจน อรัน เวส                                กรรมกำร 
      นำยดำมิส จำโคบุส ซิงส ์                            กรรมกำร 
 

 -สัญญำบริกำรพืน้ที่กำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
 
  -เป็นรำยกำรสนับสนนุธรุกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไปและค่ำตอบแทนไม่
สำมำรถค ำนวณได้จำก
ทรัพย์สนิหรอืมูลค่ำอ้ำงอิง 
 

ค่ำบริกำรตอ่เดือน  : 750,000 บำท 
(รำคำนีย้ังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
 
มูลค่ำสัญญำทั้งปี :  9,000,000 บำท 
(รำคำนีย้ังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 
 

ใช้เพื่อเปน็สถำนที่ติดต้ังป้ำย
โฆษณำประชำสัมพันธ์ หรอืสือ่
โฆษณำประเภทอื่นเพือ่โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้ำที่มำใช้
บริกำร ณ ส ำนักงำนสำขำของผู้
ให้บรกิำรที่ตั้งอยู่ภำยในห้ำงคำร์ฟรู ์
รวมถึงกำรให้บริกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ  
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(2) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

 รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นและรำยกำรระหว่ำงกันที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตน้ัน  เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปและเป็นไปตำมกลไกตลำดที่มีรำคำและผลตอบแทน
ที่เป็นทำงกำรค้ำปกติ ทั้งนี้รำยกำรที่เกิดขึ้นดังกล่ำวบริษัทได้ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นส ำคัญ 

 มำตรกำร/ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกัน 

 รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นและรำยกำรระหว่ำงกันที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตนั้น   ได้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติ ในรำคำตลำด     ซ่ึงมี
เงื่อนไขไม่แตกต่ำงจำกบุคคลภำยนอก    และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในกำรอนุมัติให้กระท ำรำยกำรระหว่ำงกันใดๆ   อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียท ำรำยกำรระหว่ำงกัน    แต่หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตำมธุรกิจ
ปกติ   ซ่ึงเป็นไปในรำคำหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่ำงจำกบุคคลภำยนอก    โดยจะอยู่ภำยใต้ประกำศและข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย    และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะทบทวนถึงควำมเหมำะสมและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรด้วย 
 
 (3) นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
 ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนำคตนั้น   อำจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ
ระหว่ำงกัน โดยบริษัท จะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและโดยให้เป็นไปในรำคำ
ยุติธรรมตำมสภำพตลำดในลักษณะธุรกิจทั่วไป นอกจำกนี้บริษัท จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ข้อบังคับ  ประกำศ   ค ำส่ัง   หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง  และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัท 

 ทั้งนี้หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท เกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนำคต 
บริษัท ก็จะเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 
(4) บริษัทไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
(1) งบกำรเงิน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

งบดุลเสมือนเปรียบเทียบและกำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง 

                                                                                    ณ วันที่ 31 ธันวำคม                                                                  หน่วย : พันบำท 

 2550 2551 2552 

สินทรัพย์ 

 

จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % 

เงินลงทุนในหลักทรพัย ์
 

      

     พันธบัตร 769,576 11.71 598,873 9.57 1,188,745 15.60 

     ตั๋วเงินคลัง - 
 

- 14,903 0.24 - - 

     ตัว๋เงิน 493,435 7.51 98,100 1.57 81,776 1.07 

     หุ้นทุน 1,134,785 17.27 555,046 8.86 582,121 7.64 

     หุ้นกู ้ 598,524 9.11 678,924 10.84 1,088,212 14.28 

     หน่วยลงทุน 471,398 7.18 679,697 10.86 821,254 10.78 

     หลักทรัพยอ์ื่น 75,102 1.14 - - - - 

        รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 3,542,821 53.93 2,625,543 41.93 3,762,108 49.37 

เงินให้กู้ยืม       

    โดยมีทรัพย์สินจ ำนองเป็นประกัน 76,918 1.17 63,833 1.02 43,861 0.58 

     อื่น ๆ 2,561 0.04 2,027 0.03 2,666 0.03 

        รวมเงินให้กู้ยืม 79,480 1.21 65,859 1.05 46,527 0.61 

     หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,820) -0.03 (2,367) -0.04 (2,367) -0.03 

        เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 77,660 1.18 63,493 1.01 44,160 0.58 

เงินลงทุนอื่น 4,759 0.07 2,576 0.04 1,380 0.02 

เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 636,840 12.74 1,029,972 16.45 1,165,614 15.30 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 269,700 4.11 263,576 4.21 270,010 3.54 

เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ 25,631 0.39 22,784 0.36 67,440 0.89 

เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ 38,352 0.58 43,223 0.69 103,664 1.36 

เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ - สุทธิ 831,693 12.66 737,217 11.79 517,453 6.79 

รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ 24,040 0.37 34,501 0.55 44,696 0.59 

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน-สุทธิ 3,933 0.06 12,443 0.20 787,143 10.33 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 198,814 3.02 557,155 8.90 408,444 5.36 

ต้นทุนกำรรวมธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน 851,411 12.96 763,655 12.20 - - 

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ 64,128 0.98 105,233 1.68 447,896 5.87 

รวมสินทรัพย์ 6,569,782  100.00  6,261,370  100.00  7,620,008  100.00  
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

งบดุลเสมือนเปรียบเทียบและกำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง 

                                                                               ณ วันที่ 31 ธันวำคม                                                         หน่วย : พันบำท 

   2550 2551 2552 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % 

เงินส ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,368,406 20.83  1,511,660 24.14   1,674,444 21.98 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 479,764   7.30   568,138   9.07   633,470  8.31 
เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ  203,730   3.10   188,736   3.01   222,830  2.93 

เงินค้ำงจ่ำยเกี่ยวกบักำรประกันภัยต่อ 210,475  3.20   195,938   3.13   389,426  5.11 

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ  74,748   1.14  102,123   1.63  522,144  6.85 

ส ำรองเงินเกษียณอำยุพนักงำน  64,330   0.98   64,037   1.02   61,713  0.81 

หนี้สินอื่น 422,109 6.43 301,621 4.82 307,265 4.03 

รวมหนี้สิน 2,823,562  42.98   2,932,253   46.83  3,811,292  50.02 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
      

     ทุนเรือนหุ้น       

        ทุนจดทะเบียน       

           หุ้นสำมัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  590,000   8.98   590,000   9.42   590,000  7.74 

        ทุนที่ออกและช ำระแล้ว       
           หุ้นสำมัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  590,000   8.98   590,000   9.42   590,000  7.74 

     ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  681,568   10.37   681,568   10.89   681,568  8.94 

     ส่วนเกิน(ต่ ำกว่ำ)ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน  121,954  1.86   (116,040) -1.85  106,436 1.40 

     ส่วนเกินทุนจำกกำรควบรวมกิจกำร 908,220 13.82 823,372 13.15 823,372 10.81 

     ก ำไรสะสม       

        จัดสรรแล้ว       

             ส ำรองตำมกฎหมำย  59,000   0.90   59,000   0.94   59,000  0.77 

             ส ำรองอื่น ๆ  650,000   9.89    650,000   10.38   650,000  8.53 

        ยังไม่ได้จัดสรร  735,478     11.19   641,217  10.24   898,340 11.79 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,746,220   57.02   3,329,117   53.17  3,808,716 49.98 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,569,782   100.00   6,261,370   100.00  7,620,008  100.00  
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเสมือนเปรียบเทียบและกำรยอ่ส่วนตำมแนวดิ่ง 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31  ธันวำคม 

หน่วย : พันบำท 

 2550 2551 2552 

 จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % 

     รำยได้จำกกำรรบัประกันภัย       

        เบี้ยประกันภัยรับ  3,724,823   137.63   4,227,301   142.33   4,550,467  135.02 

        หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (1,095,023) 
(1,095,022) 

 (40.46)  (1,128,082) (37.98)    (1,209,715) (35.89) 

        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,629,801  97.17  3,099,219 104.35  3,340,752 99.13 

        เงินส ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได ้       

           (เพิ่มขึ้น) ลดลงจำกปีก่อน  (281,802)  (10.41)  (143,255)  (4.82)  (162,783) (4.83) 

     รวมรำยได้จำกกำรรบัประกันภัย  2,347,998  86.76   2,955,964  99.52   3,177,969 94.30 

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       

        ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงป ี  1,024,530  37.86  1,411,667  47.53  1,578,815 46.85 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทน  29,293   1.08   14,495   0.49   9,749  0.29 

        ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ 345,832   12.78  394,870  13.29  457,332  13.57 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น  66,850   2.47   55,474   1.87   39,276  1.17 

     รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 1,466,505  54.19  1,876,507  63.18  2,085,172 61.87 

     ก ำไรจำกกำรรบัประกันภัย  881,493   32.57   1,079,458  36.34   1,092,797 32.42 

     รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ       

        ดอกเบี้ยและเงินปันผลรบั  190,799   7.05    189,953   6.40   144,348  4.28 

     ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย ์       

        ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยหลกัทรพัย ์  93,588   3.46   (115,816) (3.90) 19,032 0.56 

        กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทนุ 
             (ขำดทุน) 

 
2,260 

 
0.08  

 
38,943 

 
1.31  

 
(4,102) 

 
(0.12) 

        ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง       

              มูลค่ำของเงินลงทุน  37,949    1.40   (119,663)  (4.03) 21,375 0.63 

        รำยได้อื่น   484     0.02  0.00 
0 

0.00   0.00 
0 

0.00 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน  (2,478)  (0.09)  (3,539)  (0.12)  (916) (0.03) 

     รวมก ำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย ์ 131,803  4.87   (200,074)  (6.74) 35,389 1.04 

     รำยได้อื่น  35,761  1.32  24,282   0.82  12,526  3.71 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเปรียบเทียบและกำรยอ่ส่วนตำมแนวดิ่ง 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31  ธันวำคม 

หน่วย : พันบำท 

 2550 2551 2552 

 จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % 

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน       

        ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน  391,466   14.46   392,615   13.22   399,111  11.84 

        ส ำรองเงินเกษียณอำยุ (5,556)  (0.21) 6,381  0.21    6,265  0.19 

        ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์  81,065   3.00   76,296   2.57   86,495  2.57 

        ค่ำภำษีอำกร  602  0.02   1,410  0.05   1,279 0.04 

        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 25,966   0.96  13,447   0.45   6,628  0.20 

        ค่ำตอบแทนกรรมกำร  12,615   0.47  13,275   0.45  5,536  0.16 

        ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 145,350   5.37  177,009   5.96  207,328  6.15 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 175,190 6.47 248,209 8.36 
 
 

240,742 7.14 

        ค่ำใช้จ่ำยอื่น 228 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

     รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  826,927   30.55   928,642   31.27   953,384  28.29 

     ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  412,929   15.26   164,977   5.55    331,676  9.84  

     ภำษีเงินได้นิติบุคคล   (102,572)  (3.79)  (108,188)  (3.64)  (74,553)  (2.21) 

     ก ำไรสุทธิส ำหรับปี  310.357   11.47   56,789    1.91   257,123   7.63 

     ก ำไรต่อหุ้น 5.26 0.96 4.36  
 

รำยได้รวม = รำยได้จำกกำรรับประกันภัย +  รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ + ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย ์+ รำยได้อื่น = 100  

 หมำยเหตุ : 1) ปี 2550 เป็นข้อมูลจำกงบเสมือน โดยกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และ บจก.เมืองไทย 
                       ประกันภัย ซ่ึงส่วนของผู้ถอืหุ้นมีรำยกำรส่วนเกินทุนจำกกำรควบบริษัท จ ำนวน 908.22 ล้ำน 
                   2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็นกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย  
                       และ บจก.เมืองไทยประกันภัย ; 20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็นงบกำรเงินของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
                   3) บมจ.ภทัรประกันภัย มีกำรจ่ำยเงินปันผลพิเศษ จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำทในเดือน พ.ย.50 และจ่ำยเงินปันผลประจ ำป ี  
                       2550 จ ำนวน 160 ล้ำนบำทในเดือน พ.ค.51 
                   4) ปี 2552 เป็นข้อมูลจำกงบกำรเงินเต็มปีของบมจ. เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31  ธันวำคม 2552 
 

หน่วย : พันบำท 
    

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไปใน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

     เบี้ยประกันภัยรับจำกกำรรบัประกันภัยโดยตรง   4,866,535 

     เงินรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ   (129,796) 

     ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง   (1,898,731) 

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง   (9,749) 

     ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง   (964,936) 

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น   (39,276) 

     รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ   131,759 

     รำยได้อื่น   12,502 

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน   (849,155) 

     อื่นๆ   (138,684) 

        เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน   980,469 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน    

     กระแสเงินสดได้มำ    

        เงินลงทุนในหลักทรพัย ์   3,257,908 

        เงินให้กู้ยืม   19,044 

        เงินลงทุนอื่น   1,196 

        ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์   26 

        อื่นๆ   - 

           เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน   3,278,174 

     กระแสเงินสดใช้ไป     

        เงินลงทุนในหลักทรพัย ์     (4,052,934) 

        เงินลงทุนอื่น            - 

        เงินฝำกสถำบันกำรเงิน   (365,771)    

        ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์          (42,034) 
        สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (28,032) 
        เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน     (4,488,771) 
        เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน   1,210,597 
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31  ธันวำคม 2552 

หน่วย : พันบำท 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ   (230,128)  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด            636,343  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด          406,215  

    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: -    
     รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด    
        ส่วนเกินกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทนุ-สุทธิจำกภำษีเงินได้   222,476  

 
(ก) รำยงำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีป ี2552 เป็นรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต  
(ข) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

หน่วย : พันบำท 

 2550 2551 2552 

รำยได้รวม 2,706,361  2,970,125  3,370,232  

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวม  (2,396,004)  (2,913,336)  (3,113,109) 

ก ำไรสุทธิ  310,357   56,789  257,123  

ก ำไรต่อหุ้น  5.26   0.96   4.36  

จ ำนวนหุ้น 59 ล้ำนหุ้น 59 ล้ำนหุ้น 59 ล้ำนหุ้น 

สินทรัพย์รวม  6,569,782  6,261,370  7,620,008  

หนี้สินรวม 2,823,562   2,932,253   3,811,292  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  3,746,220   3,329,117   3,808,716  

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี 63.50  56.43  64.55  

เงินปันผล n/a  0 2.65* 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (รอ้ยละ) n/a 0 60.80 

* คณะกรรมกำรจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
     

หมำยเหตุ : 1) ปี 2550 เป็นข้อมูลจำกงบเสมือน โดยกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และบจก. 
                       เมืองไทย ประกันภัย ซ่ึงส่วนของผู้ถอืหุ้นมีรำยกำรส่วนเกินทุนจำกกำรควบบริษัท จ ำนวน 908.22 ล้ำน 
                  2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็นกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภทัร 
                      ประกันภัย และบจก.เมืองไทยประกันภัย  ; 20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็นงบกำรเงินของบมจ.เมืองไทยประกันภัย 

  3) ป ี2552 เป็นข้อมูลจำกงบกำรเงินเต็มปีของบมจ. เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
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(ค) อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

Ratio Analysis 
  2550 2551 2552 
LIQUIDITY RATIO      
   Current Ratio                    (Times) n/a 1.24 1.19 
   Premium Receivable Turnover     (Days) n/a 62.75 44.59 
PROFITABILITIES RATIO     
   Profit on Underwriting to Net Premium Written                  (%) 33.52 34.83 32.71 
   Profit on Underwriting to Premium Written   (%) 23.67 25.54 24.02 
   Net Profit Margin on Premium Written                   (%) 8.33 1.34 5.65 
   Net Profit Margin on Net Premium Written                  (%) 11.80 1.83 7.70 
   Net Profit Margin on Total Revenue (%) 11.47 1.91 7.63 
   Return on Shareholders' Equity (%) 8.59 1.61 7.20 
   Net Premium Written to Capital Fund  (Times) 0.70 0.93 0.94 
   Return on Total Assets (%) 6.22 2.57 4.78 
   Net Loss Ratio                      (%) 44.88 48.25 49.99 
   Total Expense Ratio                    (%) 47.14 44.49 43.40 
   Combine Ratio                    (%) 92.02 92.74 93.39 
   Operating Expense Ratio         (%) 31.44 29.96 28.54 
EFFICIENCY RATIO     
   Total Assets Turnover            (Times) 0.41 0.47 0.42 
FINANCIAL POLICY RATIO     
   Debt to Equity            (Times) 0.75 0.88 1.00 
   Policy Liability to Capital Fund  (Times) 0.49 0.62 0.61 
   Policy Reserve to Capital Fund   (Times) 0.37 0.45 0.44 
   Policy Reserve to Total Assets (Times) 0.21 0.23 0.22 
GROWTH     
   Total Assets                    (%) (1.94) (4.69) 21.70 
   Premium Written   (%) 16.07 13.49 7.64 
   Net Premium Written            (%) 16.41 17.85 7.79 
   Underwriting Profit (%) 2.30 22.46 1.24 
   Net Profit                     (%) 7.32 (81.70) 452.78 
PER SHARE     
   Book Value                           (฿) 63.50 56.43 64.55 
   E.P.S.                           (฿) 5.26 0.96 4.36 
   Dividend                    (฿) n/a 0 2.65* 
   Payout Ratio                  (%) n/a 0 60.80 
   Share Price as at Y/E (฿) n/a 37.00 54.00 

   P/E Ratio                  (Times) n/a 38.54 12.39 
 

* Awaiting approval of the Annual General Meeting of shareholder 
หมำยเหตุ:  ส ำหรับป ี2551 ข้อมูลรำคำหุ้นเป็นขอ้มูลเฉพำะหลังควบกิจกำรเม่ือ  20 มิถุนำยน 2551 
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(2) ค ำอธิบำย และกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อสังเกต กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน เป็นกำรเปรียบเทียบจำกงบกำรเงินเสมือนรวมบริษัทของปี 2551 
กับป ี 2552 เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบได ้  เนื่องจำกบมจ.เมืองไทยประกันภัยเกิดจำกกำรควบ บมจ.ภทัรประกันภัย และ บจก.
เมืองไทยประกันภัย เข้ำด้วยกัน เม่ือ 20 มิ.ย.51 ดังนั้น ผลกำรด ำเนินงำนในนำมของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย จึงมีเพียงระยะ  ตั้งแต่ 
20 มิ.ย. -31 ธ.ค.51  ส ำหรับปี 2551 อนึ่ง อัตรำส่วนทำงกำรเงินบำงรำยกำรในปี 2550 และ 2551 ไม่สำมำรถแสดงได้เพรำะขำดข้อมูล
ที่เหมำะสม 
 ฐำนะทำงกำรเงิน 
  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 7,620.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ประมำณ 1,359 ล้ำนบำท ซ่ึง
เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจ ำนวน 1,136 ล้ำนบำท เงินสดและสินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 223 ล้ำนบำท  
 ผลการด าเนินงาน 
 กำรรับประกันภัย  

 

รำยกำร 

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง เบ็ดเตล็ด รถยนต์ รวม 

2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน 2552 เปลี่ยน 

(ล้ำนบำท) แปลง (ล้ำนบำท) แปลง (ล้ำนบำท) แปลง (ล้ำนบำท) แปลง (ล้ำนบำท) แปลง 

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

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

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

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

ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี 95.51 35.48 12.41 (14.65) 265.74 12.96 1,205.15 10.43 1,578.81 11.84 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหม
ทดแทน (0.15) (110.87) 0.01 (99.36) 3.47 (33.65) 6.42 64,100.00 9.75 (32.76) 

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

รำยกำร 

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง เบ็ดเตล็ด รถยนต์ รวม 

2551 
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยน 
แปลง 
(%) 

2551 
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยน 
แปลง 
(%) 

2551 
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยน 
แปลง 
(%) 

2551 
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยน 
แปลง 
(%) 

2551 
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยน 
แปลง 
(%) 

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

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

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

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

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

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

หมำยเหต:ุ     ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็นกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และบจก. เมืองไทยประกันภัย ; 
        20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็นงบกำรเงินของบมจ.เมืองไทยประกันภัย   มีกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลจำกงบกำรเงินเสมือนรวมบริษัท ปี2550  

หมำยเหต:ุ     ป ี2552 เปน็ข้อมูลผลประกอบกำรเต็มป ี 



แบบ 56-1 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)    Page 53 of 61 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในป ี 2552  มีเบี้ยประกนัภัยรับรวมทุกประเภทจ ำนวน  4,550.47 ล้ำนบำท  เติบโตเพิ่มขึ้น  
323.17 ล้ำนบำท  หรอืเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม  3,340.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ร้อยละ 7.79 โดย
มีสัดส่วนกำรรับประกันควำมเส่ียงภัยไว้เองสูงกว่ำกำรส่งประกันต่อเล็กน้อย อย่ำงไรก็ดีในปี 2552 นี้บริษัทมีค่ำสินไหมทดแทนสูงขึ้น
กว่ำปี 2551  จ ำนวน  167.14 ล้ำนบำท  แต่เนื่องจำกมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้เพิ่มขึ้นมำกจำกปทีี่แล้ว  ส่งผลให้ก ำไรจำกกำรรบั
ประกันภัยในปีนี้เพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ร้อยละ  1.24  
 
การรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2552 
 กำรรับประกันอัคคีภัย  ป ี2552 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรบั  925.52 ล้ำนบำท เตบิโตกว่ำปี 2551 โดยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 
3.69 และมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 727.36 ล้ำนบำท มีคำ่สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปปีรับตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.48 โดยรวมกำร
รับประกันอัคคีภัยมีก ำไรจำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ  19.23 

กำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด  มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,625.96 ล้ำนบำท  มีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ร้อยละ  20.06  มี
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  667.48 ล้ำนบำท   ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปีปรับเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 12.96  อยำ่งไรก็ตำม กำร
รับประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 271.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.44 เม่ือเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2551 

กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรบั 99.37 ล้ำนบำท ลดลงจำกป ี 2551 ร้อยละ 8.78 ในส่วนของค่ำ
สินไหมทดแทนปรับลดลงร้อยละ 14.65  ก ำไรจำกกำรรบัประกันภัยลดลงจำกปี  2551 เล็กน้อย 

กำรประกันภัยรถยนต์  มีเบี้ยประกันภัยรบั 1,899.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2551 ในขณะที่ค่ำสินไหมทดแทนปรับ
สูงขึ้นร้อยละ 10.43  ส่งผลใหก้ ำไรจำกกำรรับประกันภยัลดลงจำกปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 29.99  

 
การลงทุน  
 ณ ส้ินปี  2552  บริษัท มีผลก ำไรเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนสุทธิจ ำนวน 179.74 ล้ำนบำท  เนื่องจำกในปีนี้ตลำดหุ้นไทยได้ปรับตัว
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้บริษัท  มีรำยกำรก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ 19.03 ล้ำนบำท และ รำยกำรก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำของเงินลงทุนจ ำนวน 21.37  ล้ำนบำท  ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเม่ือเทียบกับปี 2551 ปรับตัวดีขึ้น
โดยมีผลตอบแทนร้อยละ 3.61  ทั้งนี้ในปี 2551  ผลตอบแทนกำรลงทุนอยู่ที่ติดลบร้อยละ 0.27 
 
 

2552 
จ านวนเงิน     
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%)  

2551 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

พันธบัตร  1,188.75  23.90  พันธบัตร 598.87 16.09 
ตัว๋เงินคลัง  -    0.00  ตั๋วเงินคลัง 14.90 0.40 
ตั๋วเงิน  81.78  1.64  ตั๋วเงิน 98.10 2.64 
หุ้นทุน  582.12  11.70  หุ้นทุน 555.05 14.91 
หุ้นกู้  1,088.21  21.88  หุ้นกู้ 678.92 18.24 
หน่วยลงทุน  821.25  16.51 หน่วยลงทุน 679.70 18.26 
หลักทรพัย์อื่น  -    0.00  หลักทรพัย์อื่น 0.00 0.00 
เงินให้กู้ยืมสุทธิ  44.16  0.89  เงินให้กู้ยืมสุทธิ 63.49 1.71 
เงินลงทุนอื่น  1.38  0.03  เงินลงทุนอื่น 2.58 0.07 
เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน  1,165.61  23.44  เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 1,029.97 27.68 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 4,973.26 100.00  รวมเงินลงทุนสุทธิ 3,721.58 100.00 

เงนิลงทนุสุทธ ิ
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2552 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

 2551 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 144.35 80.31  ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 189.95 n/a 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนใน
หลักทรพัย ์

35.39 19.69  ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนใน
หลักทรพัย ์

(200.07) n/a 

รวมรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 179.74 100.00  รวมรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ (10.12) 100.00 
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
ร้อยละ  

 3.61  อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
ร้อยละ  

 (0.27) 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ปี 2552  บริษัท มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนสูงขึ้นกว่ำปี 2551  ประมำณร้อยละ 2.66  ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มำจำก
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และ ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย อย่ำงไรก็ตำม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นมีจ ำนวนที่ลดลงเป็นผลให้ยอดรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนปรับเพิ่มเล็กน้อยจ ำนวน 24 ล้ำนบำท 
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ในปี 2552 ภำษีเงินได้นิติบุคคลค ำนวณโดยใช้อัตรำภำษีร้อยละ 25 ในขณะที่ปี 2551 ระหว่ำงปีได้มีกำรปรับปรุงภำษีเงินได้
นิติบุคคล ในงบก ำไรขำดทุน เพิ่มขึ้นจ ำนวน ประมำณ 79 ล้ำนบำท ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล ตำม
พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 475 พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 7 สิงหำคม 2551 โดยลดอัตรำภำษีจำกร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของ
ก ำไรสุทธิเฉพำะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้ำนบำท ส ำหรับบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และจำกนโนบำยกำรบัญชี
เรื่องภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีของบริษัท   ในกำรนี้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบญัชีของบริษัททีบ่ันทกึบญัชีไว้ก่อนหน้ำด้อยค่ำลดลง
ประมำณ 79 ล้ำนบำท 

สรุป  
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้นทั้งหมดสำมำรถสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่น่ำสนใจได้จำกตำรำงดังมีรำยละเอียด
ต่อไปนี ้
 2552 2551 2550 
อัตรำส่วนก ำไรจำกกำรรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรบัสุทธิ 
(ร้อยละ) 

32.71 34.83 33.52 

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ) 4.78 3.80* 6.22 
อัตรำส่วนผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น (รอ้ยละ) 7.20 3.84* 8.59 
อัตรำควำมเสียหำย (รอ้ยละ) 49.99 48.25 44.88 
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำย (ร้อยละ) 43.40 44.49 47.14 
อัตรำส่วนรวม (ร้อยละ) 93.39 92.74 92.02 
 
 
 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ
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Year 
Underwriting 
Profit Margin1 

\(%) 

ROA2 
(%) 

ROE3(%) Loss Ratio (%)4 Exp. Ratio (%)5 
Combine Ratio 

(%)6 

2009 32.71 4.78 7.20 49.99 43.40 93.39 
2008 34.83 3.80* 3.84* 48.25 44.49 92.74 
2007 33.52 6.22 8.59 44.88 47.14 92.02 

 
1 ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย ตอ่ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
2 ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ ต่อ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
3 ก ำไรสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถอืหุ้นเฉลี่ย 
4 (ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี บวก ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหม) ต่อ เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเป็นรำยได ้
5 (ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ บวก ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยอื่น บวก ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน) ต่อ เบี้ยประกนัภัยรับสุทธิ 
6 Loss Ratio บวก Expenses  Ratio 
* ไม่รวมผลกระทบเรือ่งกำรปรับอัตรำภำษีฯจ ำนวน 79 ล้ำนบำท 
 
 การวิจัยและการพัฒนา 

บริษัท มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรแข่งขันด้ำนกำรขำย โดยมุ่งเน้นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำรด ำเนินกำรหำข้อมูลควำมต้องกำรลูกค้ำในแต่ละช่องทำง ในรูปแบบต่ำงๆ และมีกำรน ำ
ข้อมูล สถิติ ทั้งภำยในและภำยนอกมำใช้ในกำรประมวลผลในด้ำนกำรรบัประกันภัยประเภทต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
 

ในปี 2552 บริษัท มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กวำ่ 9 ประเภท ทั้งในรูปแบบเฉพำะช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยพิเศษ และ
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทั่วไป เช่น กำรประกันภัยสุขภำพรำยเดี่ยว “เมืองไทย Health Smile”, กำรประกันภัยอบุตัิเหตุส่วนบุคคล 
“Accident Protect Plus”, กำรประกันภัยโรคร้ำยแรง Guy Fit, กำรประกันภัยธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม “เมืองไทย SME ยิ้มได”้ 
และกำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจประเภท 5 “Car Protect 5” เป็นต้น 

 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (audit fees) 
 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี  ให้แก่ส ำนักงำนสอบบญัชีบริษัทส ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด  โดย   
นำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย   ในรอบปบีัญชีที่ผ่ำนมำ  ดังนี้ 

       1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี        800,000   บำท 
       2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  ( 3 ไตรมำส ) 600,000   บำท     
 

  (2)  ค่ำบริกำรอื่น  (non–audit  fees) 
 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น  ดังนี ้
1.  บริษัทส ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด         
   1.1 ค่ำสอบทำนรำยงำนประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  100,000  บำท   
โดย นำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย 
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  1.2 ค่ำสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกบักำรลงทุนส่งคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  150,000  บำท  โดย นำง นงลักษณ์  พุ่มน้อย 

        รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  1,650,000  บำท 
2.  บริษัท บญัชีกิจ จ ำกัด  โดยนำยพรชัย  กิตติปญัญำงำม  เป็นค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพจ ำนวน  80,000   บำท    
 
12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
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ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีนั้น  ให้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัท ลงลำยมือช่ือพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี พร้อมทั้งมอบอ ำนำจให้บุคคลใด
ลงนำมก ำกับเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้ 
 “บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอ 
รับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ 
นอกจำกนี้บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำป ี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแลว้ 

(2)  บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ด ี เพือ่ให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว 

(3)  บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏบิัติตำม
ระบบดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน 
รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกตอ้งแล้ว บริษัท
ได้มอบหมำยให้ นำงชะตำบุญ  คูเปี่ยมสิน เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ  
นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน ก ำกับไว้ บริษัทจะถอืว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รบัรองควำมถกูต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1. นำงนวลพรรณ  ล่ ำซ ำ กรรมกำรผู้จัดกำร ………………….………………… 

2. นำงกฤตยำ  ล่ ำซ ำ กรรมกำรผู้จัดกำร ………………….………………… 

 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน เลขำนุกำรบริษัท  …………………………………… 
 

Comment [c5]: คุณสุพรแจ้งว่าทีถ่กูต้อง
คือสิ้นปีค่ะ  
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เอกสำรแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคมุของบริษทั 

 
3. รำยละเอียดของผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมตำมตำรำง ดังนี ้

 

ชื่อ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.นำงกฤตยำ  ล่ ำซ ำ 
   กรรมกำรผู้จัดกำร 

46 
 

ปริญญำโท  M.I.S. 
Boston University 

0.7697 2544 - 2551 
2551-ปัจจบุัน 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บมจ.ภัทรประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

2.นำงนวลพรรณ  ล่ ำซ ำ 
   กรรมกำรผู้จัดกำร 
* ลำออกจำกกรรมกำรผู้จัดกำร 11 ก.พ. 52 

43 
 

ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรกำรศึกษำ Boston 
University 

0.4934 2545-2547 
2548-มิ.ย.2551 
มิ.ย.2551- 11 ก.พ. 2552 

กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บจก. เมืองไทยประกนัภัย  
บจก.เมืองไทยประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

3.นำงปุณฑริกำ  ใบเงิน 
   กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 
 
* เข้ำเปน็กรรมกำรเมื่อ 25 ก.พ. 2552 และ 
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อ 29 ต.ค. 52 

52 ปริญญำโท  MBA,  University of Wisconsin - 2537-2549 
2550 – 2551 
2551- 24 ก.พ.2552 
25ก.พ. 2552–29ต.ค. 
2552 
30ต.ค. 2552- ปจัจบุัน 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

บจก.แฟคเตอร่ิงกสิกรไทย   
บจก.เมืองไทยประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

4.นำยธนำกร   ปุรณะพรรณ์ 
   รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

54 ปริญญำตรี เอกรัฐศำสตร์  
คณะรัฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง 

 2542- 2551 
2551-ปัจจบุัน 

กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

บมจ.ภัทรประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

5.นำงจิตกำนต์  จันทรวิโรจน ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

47 ปริญญำตรี  Mass Communication, Boston 
University 

 2541 - 2544 
2545- 2551 
2551-ปัจจบุัน 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

บจก.เมืองไทยประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.นำงชะตำบุญ  คูเปี่ยมสิน 
   รองกรรมกำรผู้จัดกำร  

55 ปริญญำโท กำรศึกษำ สำขำ Vocational 
Education, Mississippi State University   

 2548 - 2549 
2550 -  2551 
2551-ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร  
รองกรรมกำรผู้จัดกำร  

บจก.เมืองไทยประกันภัย 
บจก.เมืองไทยประกันภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

7.น.ส.ชูพรรณ  โกวำณิชย์ 
  รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

48 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน  
จำก Wagner College,  และ สำขำบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์  จำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ)  

 2544 – 2548  
2548 – 2549  
2549 – 2550  
2551-ปัจจบุัน 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ทีป่รึกษำ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

ธนำคำรเอเชีย จก.(มหำชน) 
บจก.เมืองไทยประกนัภัย 
Value Alliance Consulting 
บมจ.เมืองไทยประกนัภัย 

8.MR. RICHARD FERRE 
  รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

40 Postgraduate Diploma in Personnel and 
Development, The Nottingham Trent University 
Southampton Institute 
 

- 2542 – 2545  
2546 – 2550  
 
2550 – 2551  
2551 – 2551  
2551-ปัจจบุัน  

Head of Policy Service 
Head of Claims,Operation, Retail 
Operation 
Head of Operation 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

Fortis UK 
Fortis Malaysia 
 
Fortis International Europe 
บจก.เมืองไทยประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

9.นำยนิพนธ ์ นิรมำนสกุล 
  รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

53 ปริญญำตรี  สำขำกำรเงินกำรธนำคำร 
คณะพำณิชยศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 2545 – 2551 
2551-ปัจจบุัน 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

บมจ.ภัทรประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

10.น.ส.ทิพวรรณ  ภำคพิเศษ 
   รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

52 ปริญญำโท  เอกเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 2543 – 2551 
2551-ปัจจบุัน 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

บมจ.ภัทรประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

11.นำยวำสิต  ล่ ำซ ำ 
   รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

38 ปริญญำโท  MBA,  Lehigh University 
 

 2545-2547 
2548 – 2551 
2551-ปัจจบุัน 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

บมจ.ภทัรประกนัภัย 
บมจ.ภทัรประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

12.นำยธโนดม  โลกำพัฒนำ 
   รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

51 ปริญญำโท MBA,  University of Wisconsin-
Madison 

 2539 – 2551 
2551-ปัจจบุัน 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

บจก.เมืองไทยประกนัภัย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
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เอกสารแนบ 2 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษทัย่อย 
 ไม่มี 

เอกสารแนบ 3 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ไดป้ระชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำร และ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทซึ่งไดจ้ัดประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพจิำรณำรำยละเอียด และสอบทำนงบกำรเงินประจ ำปี 2551 จ ำนวน 1 ครั้ง และ
มีกำรประชุมร่วมกับส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั เพื่อสอบทำนแผนกำรสอบบัญชีและควำมเป็นอิสระ
ในกำรสอบบญัชี และประชุมพจิำรณำรำยละเอียดและสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลก่อนสอบทำน และภำยหลังสอบทำน ส ำหรบังวด 
3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของป ีพ.ศ. 2552 จ ำนวน 5 ครั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ
ตำมระเบียบบรษิัท ว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่กำรสอบทำนกำรก ำกับดแูลกจิกำรที่ดี กำรสอบทำนงบกำรเงิน สอบทำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรสอบ
ทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

1. สอบทำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก ำกับดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและปฏิบัติตำม

ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลกัทรพัย์ ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น กำร

สอบทำนนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร สิทธิของผู้ถอืหุน้ สิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทำงธุรกจิและกำรถ่วงดุลของผูบ้ริหำร และ

เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษทั ได้ด ำเนินกำรตำมเงือ่นไขทำงธุรกิจปกต ิ 

2. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำรประเมินประสทิธผิลของระบบควบคุมภำยใน และปรบัปรุง

กระบวนงำนและระบบคอมพิวเตอร์หลักขององค์กร เพื่อกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสทิธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำรใช้

ทรัพยำกรอย่ำงมีประสทิธิภำพและประหยัด ซึ่งรวมถึงกำรดูแลทรัพยส์ิน กำรป้องกันหรอืลดขอ้ผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำร

สิ้นเปลอืง หรอืกำรทจุริต ควำมเช่ือถือไดแ้ละครบถ้วนของข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลกำรปฏิบัติงำน 

3. สอบทำนงบกำรเงินประจ ำปี 2551 และงบกำรเงินรำยไตรมำสประจ ำป ี 2552 ของบริษทั เพื่อให้ม่ันใจว่ำได้ปฏิบัติตำม

มำตรฐำนบัญชีตำมพระรำชบญัญัติกำรบัญชี 2543 ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ระบบบญัชีและงบกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถอืได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมพิจำรณำงบกำรเงิน ได้

สอบทำนและสอบถำมผู้สอบบัญชีในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล รำยกำรปรบัปรุง

บัญชีที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินที่มีสำระส ำคัญ 

4. ก ำกับดแูลงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน แผนกำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน งบประมำณ และอัตรำก ำลัง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแผนกำร

ตรวจสอบประจ ำป ี 2553 ซึ่งไดจ้ัดท ำขึ้นบนพื้นฐำนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยงของบริษัทโดย

วำงแผนตรวจสอบกระบวนกำรประกันภัยต่อ กระบวนกำรรับประกันภัยรถยนต์ กระบวนกำรบรหิำรผลประโยชน์ กระบวนกำร

รับประกันภัยทั่วไป กระบวนกำรจัดท ำรำยงำนงบกำรเงนิ กระบวนกำรบริกำรของสำขำยอ่ย กระบวนกำรลงทุน และอื่นๆ เป็นต้น 
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5. สอบทำนแผนกำรสอบบัญชีและควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ไดพ้จิำรณำคัดเลือกผู้สอบบญัชีและค่ำตอบแทนแล้ว เพือ่

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ในปี 2553 ได้แต่งตั้งนำยโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียน

เลขที ่3182 และ/หรือ นำงสำววิสสุตรำ  จริยธนำกร ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที ่3853 และ/หรือ นำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบยีนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท

ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,700,000 

บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1) ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2553 เป็นจ ำนวนเงิน 800,000 บำท 

2) สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล (รำยไตรมำส 3 ครั้ง) เป็นจ ำนวนเงิน 600,000 บำท 

3) ตรวจสอบรำยงำนประจ ำปีเพือ่เสนอตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกันภัย เป็นจ ำนวน

เงิน 100,000 บำท 

4) สอบทำนรำยงำนควบคุมภำยในและกำรลงทุนเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิ

ประกันภัย เป็นจ ำนวนเงิน 150,000 บำท 

5) สอบทำนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึงค่ำควำมนิยม เป็นจ ำนวนเงิน 50,000 บำท 
 

เพื่อน ำเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และทีป่ระชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำป ี 2553 พจิำรณำอนุมัติต่อไป คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดใ้ห้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี กำรควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีกำร
ก ำกับดแูลกจิกำรที่ด ี มีกำรควบคุมภำยในทีเ่พียงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได ้
ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถอืได้ รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบริษทั 

                 ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 
 --------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 (นำยพูลพิพฒัน์  อังยุรีกลุ) (นำยบรรยง  พงษ์พำนิช) 
    กรรมกำรตรวจสอบ    กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 


