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ส่วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ทะเบียนเลขที่
ประเภทธุรกิจ
สถำนที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
MTI
0107551000151
รับประกันวินำศภัย
เลขที่ 252 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
0-2665-4000, 0-2290-3333
0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033
www.muangthaiinsurance.com
590,000,000 บำท
590,000,000 บำท
59,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

1.2 นิติบุคคลทีบ่ ริษัท ถือหุ้นและมีกำรประกอบธุรกิจที่เป็นสำระสำคัญ
ชื่อบริษัท
บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 252/6 อำคำรเมืองไทยภัทร คอนโดมิเนียม ชั้น 7
ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เบอร์โทรศัพท์
0-2693-3999
ประเภทธุรกิจ
โรงแรม
ทุนจดทะเบียน
4,830,000,000 บำท
ทุนที่ชำระแล้ว 4,794,064,050 บำท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ำย
หุ้นสำมัญ
96,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ์
383,406,405 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
หุ้นสำมัญ
10,983,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.44
หุ้นบุริมสิทธิ์
43,094,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.24
1.3 บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหุ้น
บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4,7,10 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์
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
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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- ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
- สำนักเลขำนุกำรบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

บริษัท สำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย
นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
นำงสำววิสสุตำ จริยำธนำกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ
นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3972
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิต คอมเพล็กซ์
ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร10110
0-2264-0777 , 0-2661-9190
0-2264-0790 , 0-2661-9192
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
0-2290-3221-4
0-2276-4050
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2 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ปี 2552 นับเป็นปีแรก หลังจำกกำรควบรวมกิจกำรเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2551 ที่บริษัทมีกำรดำเนินกิจกำรในรูปของบริษัท
ใหม่ครบรอบเต็มปีบัญชี และยังเป็นปีทปี่ ระเทศไทยประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองอย่ำงเข้มข้นต่อเนื่องจำกในช่วงปลำยปี
2551 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก และมีสถำนกำรณ์รุนแรงทำงกำรเมืองภำยในประเทศหลำยครั้งโดยเฉพำะในช่วงครึ่งแรกของปี 2552
ก่อนที่จะค่อยๆ ลดระดับควำมรุนแรงลงในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่ออุตสำหกรรม
ประกันวินำศภัยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
กำรดำเนินกิจกำรของบริษัทในปี 2552 จึงตั้งอยู่บนควำมระมัดระวัง เน้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพภำยใน มำกกว่ำกำรรุก
ออกไปภำยนอก ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปัจจัยควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละรำยกำรของ
บริษัท สำมำรถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมเสี่ยงจำกกำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำน และกำรนำไปปฏิบัติ
อย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก
ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท คือ กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ กำรหดตัวของกำรส่งออก กำรลดลงของ
ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชน กำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงของธุรกิจประกันภัย ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง กำรลดลงของควำมภักดี
ในแบรนด์ของผู้เอำประกันภัย รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และเพิ่มเติมกฎระเบียบในกำรกำกับดูแลธุรกิจของหน่วยงำนกำกับ
ดูแล ซึ่งทั้งหมดส่งผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
โดยมีสำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจเป็นสำยงำนหลักที่
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกำรติดตำม ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และวิจัยปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง และนำเสนอผลให้กับ
ผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งสำยงำนและฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะๆ โดยในกำรตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผนรับมือ และเตรียมกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกัน เพือ่ ให้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
2. ควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย
ควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของควำมถี่ ควำมรุนแรง และเวลำที่เกิดควำม
เสียหำยที่เบี่ยงเบนจำกสมมุติฐำนที่ใช้ในกำรกำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย กำรคำนวณเงินสำรอง และกำรพิจำรณำรับประกันภัย
ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัยที่สำคัญของบริษัท คือ กำรเปลี่ยนแปลงของระดับควำมถี่และควำมรุนแรงของภัยที่บริษัท
รับโอนควำมเสี่ยง ทั้งจำกภัยธรรมชำติ ซึ่งเป็นผลมำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัญหำสิ่งแวดล้อม และจำกภัยทีเ่ กิดจำกมนุษย์ ที่เกิดจำก
ควำมเสื่อมโทรมของคุณธรรมและจริยธรรม
บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย ดังนี้
- ในขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด
จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องก่อน โดยคณะ
กรรมกำรฯ จะร่วมกันสอบทำนควำมเหมำะสมของควำมคุ้มครอง รวมทั้งได้ใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับในกำร
กำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่ำ อัตรำเบี้ยประกันภัยที่กำหนดขึ้น เพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถแข่งขันได้ เมื่อมีกำร
นำไปใช้แล้ว จะติดตำมผลกำรดำเนินงำนของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพือ่ ดูว่ำจำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครอง
หรืออัตรำเบี้ยประกันภัยหรือไม่ และอย่ำงไร
- ในขั้นตอนกำรพิจำรณำรับประกันภัย บริษัท จะพิจำรณำอย่ำงละเอียดถึงระดับควำมเสี่ยงภัยที่รับโอนว่ำอยู่ในระดับ
ที่บริษัทรับเสี่ยงได้หรือไม่ โดยอิงจำกคู่มือและอัตรำเบีย้ ประกันภัยที่กำหนดขึ้น มีติดตำมและควบคุมกำรกระจำยตัวของควำมเสี่ยงให้มี
ควำมเหมำะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทำงภูมิศำสตร์ และทำงขนำดของควำมเสี่ยง สำหรับควำมเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่ำบริษัท จะ
สำมำรถรับไว้ได้เองเพียงลำพัง ได้จัดกำรให้มีกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยงต่อไปยังผู้รบั ประกันภัยต่อ ผ่ำนสัญญำประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็น
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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สัญญำล่วงหน้ำรำยปี และวิธีที่เป็นกำรทำเฉพำะรำย ซึ่งกำรเลือกผู้รบั ประกันภัยต่อ จะพิจำรณำที่ควำมมั่นคงทำงกำรเงินเป็นอันดับแรก
นอกจำกนี้ บริษัท ยังมีกำรบริหำรกำรรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของกำรประกันภัยประเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ทั้งในด้ำนของผลรวม
ของผลกำรพิจำรณำรับประกันภัย และให้สอดคล้องกับจุดแข็งและควำมมุ่งหมำยของบริษัท
- ในขั้นตอนกำรตั้งเงินสำรอง บริษัท คำนวณโดยใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นที่ยอมรับ และมีกำร
รับรองโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนกำกับดูแล บริษัท มีกำรติดตำมและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของ
เงินสำรอง
รวมทั้งปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรตั้งเงินสำรองอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่ำเงินสำรองที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่
สมเหตุสมผลและเพียงพอสำหรับภำระผูกพันที่บริษัท มีต่อผู้เอำประกันภัยในอนำคต
3. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมล้มเหลว ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่เหมำะสมของ
บุคลำกร กระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน ระบบงำน หรือเกิดจำกเหตุปัจจัยภำยนอก
ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัตกิ ำรที่สำคัญของบริษัท
คือ
วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้ำงของระบบสำรสนเทศ
ประสิทธิภำพของบุคลำกรที่มีกำรย้ำยหรือเปลี่ยนหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ รวมทั้งกำรปรับตัวของช่องทำงกำรขำยจำกทั้งสองบริษัทก่อน
กำรควบรวม
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตั ิกำรอย่ำงต่อเนือ่ ง
โดยได้เริ่มมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบัติกำรของฝ่ำยงำนต่ำงๆ ตั้งแต่ในช่วงกลำงปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ผลจำกกำรประเมินจะนำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ ัดกำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เป็นลำดับ ซึ่งหลังจำกกำรประเมินแล้ว เจ้ำของควำมเสี่ยงจะร่วมกับฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กรในกำรกำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงแต่ละรำยกำร และเมื่อมีกำรนำไปปฏิบัติแล้ว เจ้ำของควำมเสี่ยงจะต้องรำยงำน
ควำมคืบหน้ำและผลกำรดำเนินกำรให้กับฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเป็นระยะๆ ตำมทีฝ่ ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรกำหนด
สำหรับควำมเสี่ยงที่เป็นควำมเสี่ยงร่วมขององค์กร
จะมีกำรจัดตั้งคณะทำงำนเฉพำะเรื่องขึ้นมำดำเนินกำร
เช่น
คณะทำงำนด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศ
ที่จะผสำนระบบสำรสนเทศของสองบริษัทก่อนกำรควบรวมเข้ำเป็นระบบ
เดียวกัน เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้กระชับและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ ด้วย
4. ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ รำคำตรำสำรทุน และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนตลำดที่สำคัญของบริษัท คือ กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลำดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลสืบเนือ่ งมำจำก
ภำวะเศรษฐกิจและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง และอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดด้วยกำรกำหนดคู่มือแนวทำงบริหำรกำรลงทุน (Investment Management
Guideline: IMG) เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งในคู่มือจะกำหนดกรอบและทิศทำงกำรลงทุนในแต่ละปี โดยระบุขีดจำกัดในกำรลงทุนทุก
ประเภทและทุกระดับ ซึ่งพิจำรณำกำหนดขึ้นจำกอัตรำผลตอบแทนเป้ำหมำยและสภำพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบ
ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตำมกฎเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง (Risk-based Capital Supervision) ซึ่งคำดว่ำจะเริ่ม
นำมำใช้ในปี 2554
ฝ่ำยลงทุนของบริษัท ได้มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรลงทุนต่อผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมกำรกำรลงทุนอย่ำง
ใกล้ชิด นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรยังได้เข้ำร่วมในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ด้วยวิธีกำรประเมินและ
แบบจำลองต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถรับมือกับปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนลงทุน ได้อย่ำงเหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถชำระหนี้สินหรือภำระผูกพันเมื่อถึง
กำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ หรือสำมำรถจัดหำเงินทุนได้แต่
ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่ำที่จะยอมรับได้
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่สำคัญของบริษัท คือ แนวโน้มของกำรกำกับดูแลธุรกิจที่เปลี่ยนวิธีกำรคำนวณ
เงินกองทุนด้วยกฎเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง และกำรเกิดควำมเสียหำยขนำดใหญ่ที่ไม่ได้คำดคิดจำกมหันตภัยที่
รุนแรง ซึ่งอำจจะทำให้บริษัทต้องจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนจำนวนมำกภำยในระยะเวลำอันสั้นเพื่อเร่งบรรเทำควำมเดือนร้อนให้กับผู้เอำ
ประกันภัยทีป่ ระสบภัย
บริษัทบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรคำนวณเงินกองทุน ด้วยกำรอำสำเข้ำร่วมในกำร
ทดสอบตลำด (Market Test) กับหน่วยงำนกำกับดูแลตั้งแต่กำรทดสอบครั้งแรกในช่วงกลำงปี 2552 ทำให้มคี วำมเข้ำใจและสำมำรถ
ประเมินสถำนกำรณ์เงินกองทุนของบริษัท ตำมกฎเกณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเมื่อทรำบผลแล้ว ได้มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินกำร
ในส่วนที่จะมีผลให้บริษัทต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทมั่นใจว่ำจะไม่มีปัญหำในเรื่องของกำรดำรงเงินกองทุน
ตำมกฎเกณฑ์ใหม่แต่อย่ำงใด
นอกจำกนี้ บริษัทยังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูง ประกอบกับมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสำมำรถรักษำ
ระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมตลอดเวลำ ทำให้เชื่อมั่นว่ำ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
6. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระที่ตกลงไว้กบั บริษัท รวมถึง
โอกำสที่คู่สัญญำจะถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่สำคัญของบริษัท คือ ผู้รบั ประกันภัยต่อไม่สำมำรถชำระค่ำสินไหมทดแทนให้กับบริษัทได้
และกำรที่ช่องทำงกำรขำยที่สำคัญของบริษัทจะไม่นำส่งเงินค่ำเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัท
บริษัทตระหนักดีว่ำ ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอำจนำไปสู่ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องได้ จึงเพิ่มระดับควำมเข้มงวดในกำรเข้ำ
ทำสัญญำทุกชนิด โดยเฉพำะกับคู่สัญญำรำยใหม่ๆ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมภำระที่ตกลงไว้
กับบริษัท ซึ่งในกรณีของบริษัทรับประกันภัยต่อ จะดูจำกกำรได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือไม่ต่ำกว่ำ A- จำกสถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือระดับโลก เช่น S&P, Moody’s และ A.M. Best’s เป็นต้น สำหรับตัวแทนหรือนำยหน้ำประกันภัย จะต้องมีกำรเซ็นสัญญำและ
กำหนดกำรวำงเงินประกันตำมเกณฑ์ทบี่ ริษัทกำหนด จึงจะได้รับอนุญำตให้รบั เบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำ
ส่วนคู่สัญญำที่มีอยู่แล้ว บริษัทได้ชี้แจงและทำควำมเข้ำใจกับคู่สัญญำถึงควำมจำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำนที่
เข้มงวดขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มมำตรกำรในกำรเร่งรัดและติดตำมหนี้สินของบริษัท ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) เริ่มประกอบกิจกำรเมื่อ 20 มิถุนำยน 2551 โดยบริษัทเกิดจำกกำรควบ
กิจกำรระหว่ำงบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรควบกิจกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินและรองรับกำรแข่งขันที่จะมีกำรเปิดเสรีในอนำคต กำรควบกิจกำรดังกล่ำว ทำให้บริษัทมีกำร
ขยำยผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรและมีกำรครอบคลุมทุกช่องทำงกำรขำยในปัจจุบัน
บริษัท มีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 252 อำคำรเมืองไทยประกันภัย ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2290-3333, 02665-4000 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเป็นจำนวน
ทั้งสิ้น 590 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2552 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,620 ล้ำนบำท หนี้สินรวม 3,811 ล้ำนบำท และมีส่วนของผู้ถือ
หุ้น 3,809 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริษัท มีรำยได้หลักจำกกำรดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย 4 ประเภทหลัก คือ กำรรับประกันอัคคีภัย, กำรรับ
ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง, กำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และกำรรับประกันภัยรถยนต์ นอกจำกนั้นบริษัท ได้มีกำรนำเบี้ยประกันภัย
รับที่ถอื เป็นสภำพคล่องส่วนเกินไปกระจำยกำรลงทุนในภำคต่ำงๆ ในตลำดเงินตลำดทุน อำทิ หุ้นทุน, หุ้นกู,้ พันธบัตร, เงินฝำก, สินเชื่อ
และหน่วยลงทุนอื่นๆ ถือเป็นกำรบริหำรสภำพคล่องให้เกิดรำยได้ บนพื้นฐำนกำรลงทุนที่ให้ควำมสำคัญด้ำนควำมมั่นคง โดย
โครงสร้ำงรำยได้หลักของบริษัทมีรำยละเอียด ดังนี.้ –
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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ข้อมูลจากวาสิต
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กำไรจำกกำรรับประกันภัย
- อัคคีภัย
- ทะเลและขนส่ง
- รถยนต์
- เบ็ดเตล็ด
รวมกำไรจำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
กำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์
รำยได้อื่น ๆ
รวมรายได้ทั้งสิ้น

หน่วย : บำท
476,069,011
42,278,211
302,529,827
271,920,189
1,092,797,238
143,431,424
36,304,551
12,526,834
1,285,060,047

ผลประกอบกำรปี 2552 บริษัท มีผลกำไรจำกกำรประกอบกำรดีขึ้นจำกปี 2551 ทั้งนี้เนื่องมำจำกกำรมีรำยได้จำกกำร
ลงทุนและกำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 189.86 ล้ำนบำทโดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนปรับเพิ่มเล็กน้อยจำนวน
24.75 ล้ำนบำท และภำษีเ งินได้นิติบุคคลลดลงจำนวน 33.64 ล้ำนบำท เป็นผลให้ บริษัทมีก ำไรสุทธิทั้งสิ้นจ ำนวน 257.12 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 200.33 ล้ำนบำทจำกปีที่ผ่ำนมำ
(2) กำรประกอบธุรกิจ
บริษัท ไม่มีกำรลงทุนในลักษณะบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่มีอำนำจในกำรบริหำร
(3) โครงสร้ำงรำยได้
ในปี 2552 บริษัท มีรำยได้หลักจำกกำรดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย 4 ประเภทหลัก คือ กำรรับประกันอัคคีภยั คิด
เป็นร้อยละ 20.32% กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่งคิดเป็นร้อยละ 2.21% กำรรับประกันภัยรถยนต์คิดเป็นร้อยละ 44.89% และ
กำรรับประกัน ภัยเบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 32.58% โดยโครงสร้ำงรำยได้หลักของบริษัทโดยรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2552 มีรำยละเอียด
ดังนี้
สายผลิตภัณฑ์
อัคคีภัย
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด

2552
20.32
2.21
44.89
32.58

สัดส่วนรายได้ (%)
2551
21.12
2.58
44.27
32.04

2550
22.55
2.76
41.02
33.67

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) มีเป้ำหมำยขององค์กรที่จะเป็นผู้นำทำงธุรกิจประกันวินำศภัย ที่เน้นกำรเป็น
พันธมิตรทำงธุรกิจ และมุ่งสร้ำงสรรค์ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์ทหี่ ลำกหลำยและกำรบริกำรที่ครบวงจรครอบคลุม
และเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยผ่ำนกำรจำหน่ำยหลำยช่องทำง ด้วยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
อย่ำงมีประสิทธิผล พร้อมกับได้ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆเพื่อกำรสร้ำงสรรค์สังคม
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เป้ำหมำยระยะสั้น
บริษัทกำหนดเป้ำหมำยแผนกำรดำเนินธุรกิจระยะสั้น ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร ทั้งกำรขยำย
พันธมิตรทำงธุรกิจและกระบวนกำรทำงำนให้เกิดคุณภำพบริกำรที่ดีเลิศ เพื่อให้สำมำรถรองรับกับกำรขยำยธุรกิจ ภำยใต้สภำวกำรณ์กำร
แข่งขันที่รุนแรง และเร่งพัฒนำศักยภำพของช่องทำงกำรขำยต่ำงๆ ให้สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตำมที่ลูกค้ำคำดหวัง
นอกจำกนั้น บริษัทยังได้ให้ควำมสำคัญในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบุคคลำกร รวมถึงกำรพัฒนำควำมพร้อมของระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลำงให้สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจและตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
เป้ำหมำยระยะยำว
1. พัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันโดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรบริกำรให้เข้ำถึงลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุม
และ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำและยึดถือควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลำง เพื่อให้ลกู ค้ำเกิดควำมพอใจสูงสุด
2. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในบริษัทโดยกำรสร้ำงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทำงที่สอดคล้องกับ
ค่ำนิยมขององค์กร และรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษทั
3. มุ่งเน้นกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร ที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคม ตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ สำธำรณกุศล
และกิจกรรมต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
บริษัท ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรรับประกันวินำศภัยทุกประเภทเป็นหลัก มีสำนักงำนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหำนครฯ และมี
สำนักงำนตัวแทนทั่วประเทศถึง 325 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหำนครฯ 54 แห่ง ภำคกลำง 40 แห่ง ภำคเหนือ 28 แห่ง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 34 แห่ง ภำคตะวันออก 70 แห่ง และภำคใต้ 99 แห่ง ลักษณะของลูกค้ำเป็นทั้งกิจกำร นิติบุคคล โรงงำน ห้ำงร้ำน
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และบุคคลธรรมดำทั่วรำชอำณำจักร
บริษัท จัดประเภทของกำรรับประกันภัยที่มีให้บริกำร ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. กำรประกันภัยทรัพย์สิน
- กำรประกันอัคคีภัย
- กำรประกันอัคคีภัยสำหรับทีอ่ ยู่อำศัย
- กำรประกันอัคคีภัยสำหรับทีอ่ ยู่อำศัย (ตะกำฟุล)
กำรประกันอัคคีภัยสำหรับทีอ่ ยู่อำศัยแบบประหยัด
- กำรประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้ำน “ทวีค่ำ”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้ำน “บ้ำนเมืองไทย”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้ำน “Home Protect”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME Comprehensive”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME ยิ้มได้”
- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “Perfect Business Functions”
- กำรประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
- กำรประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองกำรก่อกำรร้ำย
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2. ควำมรับผิดและอื่นๆ
- กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อสำธำรณชน
- กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
- สำหรับสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง
- กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยที่เกิดจำกควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
- เกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผู้ตรวจสอบอำคำร
- กำรประกันภัยควำมรับผิดอันเกิดจำกกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยทำงบก
- กำรประกันภัยกำรขยำยระยะเวลำรับประกันสินค้ำของผู้ผลิต สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
“Happy Warranty Plus”
- กำรประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด
- กำรประกันภัยโจรกรรม
- แผนประกันภัยโจรกรรม “Asset Protect”
- กำรประกันภัยสำหรับเงิน
- กำรประกันภัยร้ำนค้ำทอง
- กำรประกันภัยป้ำยโฆษณำ
- กำรประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ “เมืองไทย Golfer Care”
- กำรประกันภัยเงินทดแทนแรงงำน
- กำรประกันภัยควำมซื่อสัตย์
3. กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง
- กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลและทำงอำกำศ
- กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ
- กำรประกันภัยตัวเรือ
- กำรประกันภัยควำมรับผิดของผูข้ นส่ง
4. วิศวกรรม
- กำรประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำก่อสร้ำง
- กำรประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำติดตั้งเครื่องจักร
- กำรประกันภัยเครือ่ งจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
- กำรประกันภัยเครือ่ งจักร
- กำรประกันภัยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
- กำรประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดควำมดันระเบิด
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภำพ
- กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (รำยเดี่ยว)
- กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
- กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สำหรับนักเรียน
- กำรประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสำรเรือรับจ้ำง
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “PA 200”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Accident Protect Plus”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย จ่ำย 1 คุ้มครอง 2”
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

Page 10 of 61

แบบ 56-1

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Max”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Double Cheez”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Smile PA”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Plus”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Your PA”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “PA ผู้เยำว์”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Max”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Living”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy More”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Plus”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Care”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Family Care”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Trip”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Relax”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Life”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Adventure”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Bonus”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Lady Enjoy”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “Happy Family”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “คุ้มคุณ”
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สำหรับบริษัท ห้ำงร้ำน
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สำหรับบริษัท ห้ำงร้ำน (เครดิต)
- กำรประกันภัยอุบัติเหตุกำรเดินทำง รำยเดี่ยว และกลุ่ม
- กำรประกันภัยอุบัติเหตุกำรเดินทำงสำหรับธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์
- แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง NokSure
- แผนประกันภัยเดินทำงต่ำงประเทศ “เมืองไทย Enjoy Travel”
- กำรประกันภัยสุขภำพ (กลุ่ม)
- แผนประกันภัยสุขภำพ เดี่ยว “Health Protect”
- แผนประกันภัยสุขภำพ เดี่ยว “เมืองไทย Health Smile”
- แผนประกันภัย โรคร้ำยแรง “Be Fit”
- แผนประกันภัย โรคร้ำยแรง “Lady Fit”
- แผนประกันภัย โรคร้ำยแรง “Guy Fit”
- แผนประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Care”
- แผนประกันภัยสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม “KBANK KLEAN LOAN PROTECTION”
- แผนประกันภัยสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม “KBANK KLEAN O/D PROTECTION”
6. ผลิตภัณฑ์พิเศษ
- กำรประกันภัยอัญมณีและทองคำ
- กำรประกันภัยก่อกำรร้ำย (สำหรับธุรกิจขนำดใหญ่)
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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- กำรประกันภัยเครือ่ งบิน
- กำรประกันภัยสินเชื่อทำงกำรค้ำ
- กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกผลิตภัณฑ์
- กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรของบริษัท
- กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกวิชำชีพ
7. ประกันภัยรถยนต์
- กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
- กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) แบบ Call Activate
- กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (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 มีกำรเอำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อชั้นนำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
(2) กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
(ก) กำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ
สำหรับปี 2552 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ให้ควำมสำคัญในกลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่แตกต่ำง (Product and Service
Differentiation Strategy) ด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยครบทุกประเภทกำรประกันภัย และให้ควำมสำคัญในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เน้นกำรทำตลำดไปที่แผนประกันภัยพร้อมสรรพ
สำหรับร้ำนค้ำและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME ยิ้มได้” ผ่ำนสื่อโฆษณำทั่วประเทศ
- กำรทำกำรตลำดในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทเน้นกำรขยำยพันธมิตรทำงธุรกิจและพัฒนำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย โดยเฉพำะในภำคธุรกิจต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(Related Business) และธุรกิจที่มีเครือข่ำยสำขำที่สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง เช่น ธุรกิจค้ำปลีกรูปแบบ Modern
Trade, ธุรกิจสำยกำรบิน, ธุรกิจผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม และธุรกิจเครือข่ำยออนไลน์ เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน กำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดสำหรับช่องทำงตัวแทน และนำยหน้ำ ยังมีเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่ อง เช่น
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว, กิจกรรมด้ำนกีฬำกอล์ฟ และโบวลิ่ง เป็นต้น พร้อมกับกำรให้กำรอบรมด้ำนควำมรู้และกำรเทคนิคกำรประกันภัย
แก่ตัวแทนอีกด้วย
นอกจำกนั้น บริษัทได้เน้นสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ในผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ ด้วยกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนให้บริกำรทั้งก่อนและหลังกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญในกำรทำ
กิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ โดยเฉพำะกิจกรรม Below The Line ที่เน้นกำรจัด Event Marketing ในงำน Exhibition สำคัญต่ำงๆทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภำค เพื่อเข้ำถึงลูกค้ำรำยย่อยและองค์กร เช่น งำน Money Expo, งำนเมำลิดกลำง, งำน Bangkok Motorbike รวมถึง
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆสำหรับพันธมิตรทำงธุรกิจ เป็นต้น นอกเหนือจำกกำรทำตลำดแบบ Above The Line อย่ำงต่อเนื่อง
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ทั้งในสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสำร และ Billboard เป็นต้น โดยเฉพำะในด้ำนกิจกรรมช่วยเหลือ
คนพิกำร ซึ่งได้มีกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
- อธิบำยเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภำพรวมกำรทำกำรตลำดในปีที่ผ่ำนมำ
ในปัจ จุ บัน ตลำดธุร กิ จประกั นวิ นำศภัย มีจ ำนวนบริ ษัท อยู่ ทั้ งสิ้ น 71 บริษัท ถื อ ว่ ำ เป็ นตลำดที่มี ผู้ แข่ งขั น มำกรำย
(Monopolistic Competition Market) ซึ่งมีสภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้ำนกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และคุณภำพกำรบริกำรด้วยกำร
สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้ำเกิดกำรรับรู้และจดจำ โดยในตลอดปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีผลงำนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุด
ในอันดับที่ 5 ของตลำด และจัดว่ำเป็นบริษัทที่มีส่วนผสมงำนหลำกหลำยทั้ง Motor และ Non-motor ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมิได้
เน้นงำนประเภทใดประเภทหนึ่งมำกเกินไป เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน รวมทั้งมีช่อ งทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย ไม่ ว่ำจะเป็น
ช่องทำงตัวแทน นำยหน้ำ สถำบันกำรเงิน และช่องทำงอื่นๆ เป็นต้น
- ลักษณะลูกค้ำ
บริษัท เน้นช่องทำงที่หลำกหลำย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ ในทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ทั้งช่องทำงลูกค้ำตรง ช่องทำงตัวแทน นำยหน้ำ และอื่นๆ เป็นต้น
- กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ในปี 2552 ที่ผำ่ นมำ บริษัทได้มีกำรเน้นกำรขยำยกิจกรรมทำงกำรตลำด ไปสู่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีเ่ ป็นรำยย่อยมำกขึ้นใน
หลำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย เนื่องจำกมีกำรกระจำยควำมเสี่ยงที่ดี และมีอัตรำค่ำสินไหมที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ บริษัท ยังคงให้
ควำมสำคัญกับลูกค้ำระดับองค์กรเช่นกัน
- กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
บริษัท มีช่องทำงกำรจำหน่ำยที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น ช่องทำงตัวแทน นำยหน้ำ สถำบันกำรเงิน และคู่ค้ำต่ำงๆรวมทั้งได้
พัฒนำช่องทำงใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรแข่งขัน
- บริษัทมีกำรจำหน่ำยในประเทศ 100 %
- บริษัทมีกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเทศไทยเท่ำนั้น
- บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำหรือผู้จัดจำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเกิน 30% ของรำยได้รวม
- บริษัทไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลชื่อลูกค้ำหรือผู้จัดจำหน่ำยให้แก่บุคคลอื่น
(ข) ภำวะกำรแข่งขัน
- สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
เนื่องจำกในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยในตลำดมีอยู่เป็นจำนวนมำกและหลำกหลำย ดังนั้นกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
ของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงๆ จึงมีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง รวมทั้งยังคงมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำค่อนข้ำงมำก
นอกจำกนี้ ยังพยำยำมมุ่งเน้นกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนหลักๆ เช่น ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรขำย กำร
ส่งเสริมกำรตลำด และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนอื่นๆ รวมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เข้ำมำเป็นเครื่องมือเพือ่ ช่วยกำรปรับ
กระบวนกำรภำยในบริษัท และกำรบริกำรไปสู่ช่องทำงกำรขำย ซึ่งกลยุทธ์ที่หลำยๆ บริษัทนำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ได้แก่ กำรขยำย
งำนออกสู่ภูมิภำค เพิ่มสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ให้เพิ่มมำกขึ้น และพัฒนำผลิตภัณฑ์เพือ่ ขำยผ่ำนช่องทำงแบงก์แอสชัว
รันส์และทำงโทรศัพท์ ซึ่งเป็นช่องทำงทีท่ ำกำไรได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงกำรร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจที่มำกขึ้นด้วย
- แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
จำกนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐที่มีออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ก่อให้เกิดกำรบริโภคทั้งภำครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบกำรมีควำมเชื่อมั่นที่จะลงทุน กอปรกับสภำวะทำงเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้ำสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ
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ไทยดีขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลโดยตรงต่ออุตสำหกรรมประกันวินำศภัยที่จะปรับตัวดีขึ้นตำมไปด้วยในทุก ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำให้ในปี 2553
บริษัท ประกันภัยวินำศภัยต่ำงๆ ก็ยังคงเน้นกระบวนกำรดำเนินงำนภำยในให้มีป ระสิท ธิภำพเป็นหลัก พัฒ นำกำรบริกำร และเน้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มำกขึ้น เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง Public Liability อุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำ ทั้งลูกค้ำองค์กรและ
รำยย่อย ตำมควำมเหมำะสมของผลิตภัณฑ์
- จำนวนคู่แข่งขันโดยประมำณ
ตลำดธุรกิจประกันวินำศภัยมีจำนวนบริษัท อยู่ทั้งสิ้น 71 แห่ง แบ่งเป็นบริษัท ภำยในประเทศ 61 แห่ง บริษัท สำขำ
ต่ำงประเทศ 5 แห่ง และบริษัทประกันสุขภำพ 5 แห่ง
- ขนำดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
บมจ.เมือ งไทยประกันภั ย เป็ นบริษัท ขนำดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบี ยน 590 ล้ำนบำท สูงสุดในอันดับ ที่ 11 ของ
อุตสำหกรรม มีเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอุตสำหกรรมทุกประเภท โดยในปี 2552 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทุก
ประเภทสูงสุดในอับดับที่ 5 ของอุตสำหกรรม
- สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
บมจ.เมืองไทยประกันภัย ดำเนินกิจกำรด้ำนกำรประกันภัยวินำศภัยครบวงจร ทั้งกำรรับประกันวินำศภัยประเภท
ต่ำงๆ คือ รถยนต์ อัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผ่ำนช่อ งทำงกำรจำหน่ำยที่ห ลำกหลำย อำทิ
ตัวแทน-นำยหน้ำประกันภัย แบงก์แอสชัวรันส์ Tele-Sale Direct-Sale พันธมิตรทำงธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงกำรบริกำรที่ได้มำตรฐำน
สร้ำงควำมมั่นใจให้กับ ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท เช่น พนักงำน Call Center ที่คอยให้บ ริกำรตลอด 24 ชั่วโมง มีสำขำ สำนักงำน
ตัวแทน รวมถึงอู่รถยนต์ที่มีมำตรฐำนกระจำยอยู่ทั่วไปทุกภูมิภำค ตลอดจนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ลูกค้ำสูงสุด อีกทั้งยังมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ ควบคู่ไปกับกำรรับประกันวินำศภัยเพื่อสร้ำงผลกำไรอย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลให้บริษัทมีควำมมั่นคงและได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
- บริษัทไม่มีคู่แข่งขัน
(3) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
(ก) บริษัทไม่มีกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
(ข) บริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรกำจัดวัตถุดบิ เหลือใช้
(4) งำนที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพำะงำนโครงกำร หรือชิ้นงำน ที่มีมูลค่ำสูง และใช้เวลำในกำรส่งมอบงำน
ไม่มี

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
(1) ทรัพย์สินถำวรหลัก
1.1 ที่ทำกำร (กรรมสิทธิ์ของบริษัท)
1.1.1 โฉนดที่ดินเลขที่ 115115, 138156-7 เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ รำคำตำมบัญชี 37,285,715 บำท
1.1.2 โฉนดที่ดินเลขที่ 57949 เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ
เนื้อที่ 86 ตำรำงวำ รำคำตำมบัญชี 3,228,500 บำท
1.1.3 อำคำรเลขที่ 252 ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
ขนำดสูง 4 ชั้น กว้ำง 60 เมตร ยำว 45 เมตร
รำคำตำมบัญชี (หลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม) 23,907,454 บำท
1.1.4 อำคำรเลขที่ 252/505 ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
ขนำดสูง 5 ชั้น กว้ำง 18.95 เมตร ยำว 22.15 เมตร
รำคำตำมบัญชี (หลังหักค่ำเสื่อม) 20,999,738 บำท
1.1.5 อำคำรชั้น 11-12 เลขที่โฉนด 415 ห้องชุดเลขที่ 252/81-84
อำคำรเลขที่ 252/6B ชื่ออำคำรชุดเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
รำคำตำมบัญชี (หลังหักค่ำเสื่อม) 93,728,496 บำท
1.1.6 อำคำรชั้น 10 เลขที่โฉนด 415 ห้องชุดเลขที่ 252/79
อำคำรเลขที่ 252/6B ชื่ออำคำรชุดเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
รำคำตำมบัญชี (หลังหักค่ำเสื่อม) 15,372,302 บำท
1.2 อสังหำริมทรัพย์ทบี่ ริษัทได้มำจำกกำรรับชำระหนี้ (กรรมสิทธิ์ของบริษัท)
- ห้องชุดเลขที่ 252/194 ชั้น 1 อำคำรเลขที่ 252/6 B อำคำรชุดเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ เนือ้ ที่ 157.84 ตำรำงเมตร
รำคำตำมบัญชี 4,343,774 บำท
(2) ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ (สิทธิบัตร/สัมปทำน/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมำยกำรค้ำ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2552 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจซึ่งบริษัทสำมำรถ
จำหน่ำยจ่ำยโอนและใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวในกำรประกอบกิจกำรตำมปกติโดยมีรำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้
2.1 ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมเกิดขึ้นจำกกำรควบรวมกิจกำรเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 โดยเป็นส่วนของรำคำทุนของเงินลงทุนของ
บริษัท เมื่อเทียบกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิในบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด และ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีค่ำควำมนิยมจำกกำรควบรวมกิจกำรจำนวน 631,900,000 บำท โดยในระหว่ำงปี 2552
บริษัท ได้มีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมดังกล่ำวและพบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ซึ่งค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจรวมยังสูงกว่ำรำคำตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมนั้น
2.2 ควำมสัมพันธ์เครือข่ำยธุรกิจและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
ควำมสัมพันธ์เครือข่ำยธุรกิจและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งเกิดจำกกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2552 สินทรัพย์ดังกล่ำวมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำนวน 118,278,558 บำท
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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2.3 ต้นทุนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นรำยจ่ำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่ำประสิทธิภำพ
เดิมและกำรซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ในระหว่ำงปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2552 สินทรัพย์ดังกล่ำวมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำนวน
36,964,327บำท
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2549 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัยสิริกำรสุรำ โดย นำยสรรชัย สกุลไพศำล หุ้นส่วนผู้จัดกำร ได้เป็นโจทก์ยื่น
ฟ้อง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ที่ 1 บริษัท คูเนียประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด ที่ 2 ต่อศำลจังหวัดนครรำชสีมำ ในคดีแพ่ง
หมำยเลขดำที่ 611/2549 ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง ในส่วนของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย จำนวน 612,620,262.80 บำท ศำลชั้นต้นพิพำกษำ
ยกฟ้อง โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนคำพิพำกษำของศำลจังหวัดนครรำชสีมำ และศำลได้มีคำสั่งรับเป็นคำอุทธรณ์ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ บริษัทได้ตั้งสำรองค่ำสินไหมทดแทนไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 30.60 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2545 บริษัท ชีค เทรดดิ้ง จำกัด โดย นำยวรำกร จิตรำสุวัฒนำกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผูเ้ สนอข้อพิพำทต่อ
อนุญำโตตุลำกำร กรมกำรประกันภัย ตำมคดีดำที่ 24/2545 เพื่อเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำนวนเงิน 303,500,000.-บำท โดย
อนุญำโตตุลำกำรมีคำชี้ขำดให้บริษัทชำระเงิน 133,442,391.-บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2545 และเมื่อ
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2547 บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศำลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร และวันที่ 28 ธันวำคม 2547 ศำล
พิพำกษำให้บังคับตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร โดยให้บริษัทชำระเงินจำนวน 133,442,391.-บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับจำกวันที่ 2 ธันวำคม 2545 ต่อมำเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2548 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศำลชั้นต้นต่อศำลฎีกำ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลฎีกำ โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่ำสินไหมทดแทนไว้แล้ว เป็นจำนวน 213,865,565.84 บำท
7. โครงสร้างเงินทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 590 ล้ำนบำท เรียกชำระแล้ว 590 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 59 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่น นอกจำกหุ้นสำมัญ
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสำมัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภำพ หรือตรำสำรหนี้
- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำน
ของบริษัท
(2) ผูถ้ ือหุ้น
รำยชื่อผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2553
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
บริษัท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิ้ง จำกัด
FORTIS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
นำยไพโรจน์ ล่ำซำ
นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
บริษัท สมิทธิธำดำ จำกัด

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
11,799,999
20.00
5,907,193
10.012
3,525,840
5.976
3,197,937
5.420
3,067,851
5.200
1,689,010
2.863
1,223,708
2.074
1,070,508
1.814
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9
10

BNP Paribas Securities Service Singapore Branch
นำยบรรยงค์ ล่ำซำ

979,400
925,709

1.660
1.569

(3) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้เป็นครั้งครำว และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบตำมที่
กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้อง
ขึ้นอยู่กับผลกำไร แผนกำรลงทุน กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจำรณำทำงธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
8. การจัดการ
(1) โครงสร้ำงกำรจัดกำร
- โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรบริษัท ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.นำยโพธิพงษ์
ล่ำซำ
2.นำยยุตติ
ล่ำซำ
3.นำยภูมิชำย
ล่ำซำ 1
4.นำงกฤตยำ
ล่ำซำ
5.นำงนวลพรรณ
ล่ำซำ 2
6.นำงสุจิตพรรณ
ล่ำซำ
7.นำยสำระ
ล่ำซำ
8.นำยโอฬำร
วีรวรรณ
9.นำยพูลพิพัฒน์
อังยุรีกุล
10.นำยบรรยง
พงษ์พำนิช
11.นำยปกรณ์
พรรธนะแพทย์
12.นำยอิสระ
วงศ์รุ่ง
13.นำยดำมิส
จำโคบุส ซิงส์ 3
14.นำยแกรี่
ลี คริสท์
15.นำยเจน
อรัน เวส
16.นำงปุณฑริกำ
ใบเงิน 4
17.นำยชูศักดิ์
ดิเรกวัฒนชัย 5
18.นำยวัชระ
พรรณเชษฐ์ 5

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร อิสระ

1 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2553
2 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552 และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ ัดกำร เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553
3 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
4 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552 และได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
5 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท ยกเว้น นำยโอฬำร วีรวรรณ นำยพูลพิพฒ
ั น์ อังยุรกี ุล
นำยบรรยง พงษ์พำนิช นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย์ นำยอิสระ วงศ์รุ่ง นำยชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย และนำยวัชระ พรรณเชษฐ์ ไม่มี
อำนำจลงลำยมือชื่อ และยกเว้น นำยแกรี่ ลี คริสท์ และนำยเจน อรัน เวส ลงลำยมือชือ่ ร่วมกันไม่ได้
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทให้สอดคล้องตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
3. ประสำนงำนระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับฝ่ำยบริหำร ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับผู้บริหำร
4. กำกับดูแลกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร กำรจัดหำ ขำย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อบริษัท
5. ร่วมประชุมคณะกรรมกำร แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัทโดยผู้ถือหุ้น
6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง
7. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
8. มีอำนำจกระทำกำรใด ๆ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมำย
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีกอ่ นวันยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำม
ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็นผูบ้ ริหำร
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรที่มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีท่ ำกระทำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือ
ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ
ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้อง
ชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
ทั้งนี้กำรคำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำ
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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ด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปีกอ่ นวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนต่อสำนักงำน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีกอ่ นวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพคล่องอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่นัยกับ
กิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.นำยโอฬำร
วีรวรรณ *
ประธำน
2.นำยพูลพิพฒ
ั น์
อังยุรีกุล
กรรมกำร เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
3.นำยบรรยง
พงษ์พำนิช
กรรมกำร เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
โดยมี นำยไพรวัลย์ ทับแป้น ผูอ้ ำนวยกำรสำนักตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่เลขำนุกำร
* ได้ลำออกจำกตำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2553
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย
เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำเปิดเผยรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
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6.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
6.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
6.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6.6 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
6.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบังคับ (Charter)
6.8 รำยกำรอื่นที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำผู้ถอื หุน้ และผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. รำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ทบทวนกำรลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ฐำนะทำงกำรเงิน และควำมมั่นคงของบริษัท ตำม
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีของบริษัท
9. รำยงำนทันทีต่อคณะกรรมกำรบริษัท และผูถ้ ือหุ้นในทุกเรื่องที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้หรือ ไม่ได้มีกำรแก้ปญ
ั หำอย่ำง
เป็นที่น่ำพอใจ
10. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.นำยพูลพิพฒ
ั น์
อังยุรีกุล
ประธำน
2.นำยโอฬำร
วีรวรรณ
กรรมกำร
3.นำยบรรยง
พงษ์พำนิช
กรรมกำร
โดยมี นำงจิตกำนต์ จันทรวิโรจน์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยงำนทรัพยำกรบุคคล ทำหน้ำที่เลขำนุกำร
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2.1 กรรมกำรของบริษัท
2.2 กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบริษัท
2.3 ผู้บริหำรระดับสูง
3. กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ รวมถึงจำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ และส่งนโยบำยดังกล่ำวให้หน่วยงำน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถำม
4. กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง เพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้อง
คำนึงถึงหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มมูลค่ำของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำว
ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลด้วย
5. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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คณะอานวยการบริหาร ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำงสุจิตพรรณ
ล่ำซำ
2. นำงกฤตยำ
ล่ำซำ
3. นำงนวลพรรณ
ล่ำซำ *
4. นำยสำระ
ล่ำซำ
5. นำยแกรี่
ลีคริสท์
6. นำยริชำร์ด
เฟร์เร่
7. นำงสำวชูพรรณ
โกวำนิชย์ **
8. นำงปุณฑริกำ
ใบเงิน **

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หมำยเหตุ * ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552 และได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553
** ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคณะอำนวยกำรบริหำรเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552
บทบาทและหน้าที่ของคณะอานวยการบริหาร
1. ประสำนงำนร่วมกับคณะผู้บริหำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท และกำรปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหำรตำมแผนงำนและงบประมำณ
2. พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงให้เหมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำเห็นสมควร
3. พิจำรณำให้กำรอนุมัติ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบประเด็นในกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติที่มีกำรนำเสนอโดยผู้บริหำร
4. พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่อยู่เหนือจำกประเด็นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติและ/หรือนอกเหนือจำกขอบเขตที่ได้รบั อนุมัติตำมแผน
ธุรกิจและงบประมำณซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงิน ผลประกอบกำร หรือชื่อเสียงของบริษัท
คณะกรรมการลงทุน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำงกฤตยำ
ล่ำซำ
ประธำน
2. นำงนวลพรรณ
ล่ำซำ *
กรรมกำร
3. นำงสุจิตพรรณ
ล่ำซำ
กรรมกำร
4. นำยเจฟฟรีย์
ทำน
กรรมกำร
5. นำงปุณฑริกำ
ใบเงิน
กรรมกำร
โดยมี นำยวุฒศิ ักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยลงทุน ทำหน้ำที่เลขำนุกำร
หมำยเหตุ * ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552 และได้รับกำรแต่งตัง้ ให้เป็น
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1. วำงกลยุทธ์และยุทธวิธีกำรลงทุนทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมำยหรือกฎระเบียบใดๆ ที่สำมำรถนำมำปรับใช้ได้ และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรบริหำรกำรลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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2. เสนอนโยบำยและยุทธวิธีทำงกำรลงทุนต่อคณะกรรมกำรบริษัทปีละหนึ่งครั้ง และทบทวนนโยบำยเหล่ำนี้เป็นรำยไตรมำส ตำม
ข้อเสนอโดยผู้บริหำรฝ่ำยลงทุนและคำแนะนำของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
3. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรลงทุนตำมประกำศของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และตัดสินใจใช้มำตรกำรที่เหมำะสมโดยเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงทำงด้ำนกำรลงทุน ถ้ำพบว่ำ
มีกำรละเมิดเกิดขึ้น ในกรณีที่พบว่ำไม่สำมำรถจะแก้ไขผลจำกกำรละเมิดนั้นได้ ให้ประสำนงำนกับนำยทะเบียนประกันภัยเพือ่ หำรือถึง
แนวทำงในกำรพิจำรณำจัดกำรกับสถำนกำรณ์นั้น
4. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงบริหำรกำรลงทุน( Investment Management Guidelines) และตัดสินใจใช้มำตรกำรที่เหมำะสม
โดยเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงทำงด้ำนกำรลงทุน ถ้ำพบว่ำมีกำรละเมิดเกิดขึ้น หำกไม่สำมำรถแก้ไขผลจำกกำรละเมิดได้ ให้พิจำรณำดำเนินกำร
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
5. ดำเนินกำรจัดกำร ประสำนงำนกับ สถำบันทำงกำรเงิน ผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลทรัพย์สินมีค่ำ และ
ธนำคำรของบริษัท ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว
6. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละครั้ง เกี่ยวกับกำรทบทวนแนวกำรบริหำรกำรลงทุนก่อนที่
จะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
7. ตรวจสอบให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมภำยใน และระบบในกำรบ่งชี้ ประเมิน ติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงจำก
กำรลงทุน ที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพ เพื่อดำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้กำรอนุมัติ
8. ตรวจสอบว่ำมีระบบสำรสนเทศสำหรับฝ่ำยจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีรำยงำนที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ถูกต้องในเวลำที่เหมำะสมเกี่ยวกับกิจกรรมกำรลงทุนและมีกระบวนกำรรำยงำนที่มีเนื้อหำครอบคลุมทุกด้ำน
9. ตรวจสอบว่ำมีกำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรกำรลงทุนไว้อย่ำงชัดเจน
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดซึ่งอำจจะได้รับมอบหมำยโดยคณะอำนวยกำรบริหำรเป็นครั้งครำว
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำงสุจิตพรรณ
นำงกฤตยำ
นำงนวลพรรณ
นำยบรรยง
นำยแกรี่
นำยคิม
นำยเจฟฟรีย์
ดร. สุธี
นำยฮำนส์

ล่ำซำ
ประธำน
ล่ำซำ
กรรมกำร
ล่ำซำ *
กรรมกำร
พงษ์พำนิช **
กรรมกำร
ลี คริสท์
กรรมกำร
ชี ยิป
กรรมกำร
ทำน
กรรมกำร
โมกขะเวส
กรรมกำร
เจ เจ เดอ คำยเปอร์ *** กรรมกำร

โดยมี นำงนิธิพร ไตรทิพเทวินทร์ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ทำหน้ำที่เลขำนุกำร
หมำยเหตุ * ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552และได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553
** ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2552
*** ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง แทนนำยบรรยง พงษ์พำนิช
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2552

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

Page 22 of 61

แบบ 56-1

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2. ทบทวนและแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง นโยบำยและควำมเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติ
3. กำหนดนโยบำยเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึง
ควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงจำก
ตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร
4. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อกำรบ่งชี้ กำรประเมิน กำรติดตำม และกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่เห็นว่ำจำเป็น
5. ตรวจสอบว่ำมีควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำน ทรัพยำกร ระบบ และเอกสำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ทบทวนรำยงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและองค์ประกอบของควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ เป็นระยะๆ ควำมเพียงพอของเงินทุน
ส่วนผสมของสินทรัพย์เสี่ยง และกิจกรรมของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
7. ดูแลให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับสถำนะกำรดำรงเงินกองทุนของบริษัทในปัจจุบันและที่คำดว่ำ
จะเป็นในอนำคต
8. ตรวจสอบว่ำมีกำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน
9. ตรวจสอบว่ำขั้นตอนกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงเป็นไปตำมกฎระเบียบว่ำด้วยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย
และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่อำจจะมีกำรละเมิดกฎระเบียบดังกล่ำวได้
10.ปฏิบัตกิ ำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มกราคม – ธันวาคม 2552)
รำยชื่อกรรมกำร
นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
นำยยุตติ ล่ำซำ
นำยภูมิชำย ล่ำซำ 1
นำงกฤตยำ ล่ำซำ
นำงนวลพรรณ ล่ำซำ 2
นำงสุจิตพรรณ ล่ำซำ
นำยสำระ ล่ำซำ
นำยโอฬำร วีรวรรณ
นำยพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล
นำยบรรยง พงษ์พำนิช 3
นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย์
นำยอิสระ วงศ์รุ่ง
นำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์ 4
นำยแกรี่ ลี คริสท์
นำยเจน อรัน เวส

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

5/5
3/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/5
1/5
5/5
2/4
4/5
4/5

6/6
6/6
3/6
-

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
5/5
5/5
3/5
-

คณะอำนวย
กำรบริหำร

คณะกรรม
กำรลงทุน

17/19
2/2
19/19
9/19
11/19
-

4/4
4/4
-

คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
4/4
4/4
1/3
1/4
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นำงปุณฑริกำ ใบเงิน 5
นำยชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 6
นำยวัชระ พรรณเชษฐ์ 7
นำยริชำร์ด เฟร์เร่
นำงสำวชูพรรณ โกวำนิชย์ 8
นำยเจฟฟรีย์ ทำน
นำยสุธี โมกขะเวส
นำยคิม ชี ยิป
นำยฮำนส์ เจ เจ เดอ คำยเปอร์ 9

3/3
1/1
1/1
-

-

-

15/15
17/19
15/15
-

4/4
4/4
-

4/4
3/4
4/4
4/4
1/1

1

ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2553
ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552 และ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทน
นำยภูมิชำย ล่ำซำ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553
3
ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2552
4
ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
5
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำงนวลพรรณ ล่ำซำ และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคณะอำนวยกำรบริหำร
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
6
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำงปุณฑริกำ ใบเงิน เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
7
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
8
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคณะอำนวยกำรบริหำร เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552
9
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2552
2

- รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
นำยธนำกร ปุรณะพรรณ์
รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรอำวุโส
นำงจิตกำนต์ จันทรวิโรจน์ รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรอำวุโส
นำงปุณฑริกำ ใบเงิน
รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรอำวุโส
นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน
รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
นำงสำวชูพรรณ โกวำนิชย์ รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
นำยริชำร์ด เฟร์เร่
นำยนิพนธ์ นิรมำนสกุล
นำงสำวทิพวรรณ ภำคพิเศษ

รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

นำยวำสิต ล่ำซำ
นำยธโนดม โลกำพัฒนำ
นำยสุเทพ สุวิพร *
นำยศักดำ พิชรำนันท์ *
นำยวิชัย ชัยกิตติ *

รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำร

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย(กลุ่มงำนสถำบัน)
สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร
สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
(กลุ่มงำนช่องทำงกำรจำหน่ำยอื่นๆ)
สำยงำนปฏิบัติกำรธุรกิจรถยนต์
สำยงำนประกันภัยทั่วไป
สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
(กลุ่มงำนบริกำรลูกค้ำและสนับสนุนงำนขำย)
สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ
ที่ปรึกษำและผู้ชำนำญกำรทำงเทคนิค
สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
สำยงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป
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หมายเหตุ * ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 59 ให้กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ดำรงตำแหน่งบริหำร
และผู้สอบบัญชีของบริษัทจัดทำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลัก ทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะซึ่งถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ทำงบริษัท ได้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยนับตำแหน่งตั้ งกรรมกำรผู้จัดกำร ลงไปอีก 4 ท่ำน และ
ท่ำนที่ 4 อยู่ตำแหน่งใด ให้รำยงำนในตำแหน่งนั้นทั้งหมด บริษัท จึงนับถึงตำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำร ซึ่งบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จึงไม่นิยำมเป็นผู้บริหำรตำมมำตรำ 59 และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวเข้ำใน
ส่วนของผลตอบแทนผู้บริหำรด้วย
- เลขานุการบริษัท
บริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร เป็นเลขำนุกำรบริษัท
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมกำร
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำน ประจำปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
3. ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรตลำดทุนประกำศกำหนด
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท
นายโพธิพงษ์ ล่าซา
ประธานกรรมการ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนหุ้น*
ประสบกำรณ์กำรทำงำน -

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ไม่มี
1,415,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.3984
ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**
ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหำชน)

นายยุตติ ล่าซา
รองประธานกรรมการ
กำรศึกษำ
ปริญญำตรี Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่มี
จำนวนหุ้น*
370,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6276
ประสบกำรณ์กำรทำงำน กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรและประธำนคณะที่ปรึกษำกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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นายภูมิชาย ล่าซา
รองประธานกรรมการ
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2553
กำรศึกษำ
BA Political Science, University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่มี
จำนวนหุ้น*
664,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.1255
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
รองประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท ภัทรเรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**
กรรมกำร มูลนิธิกำรแพทย์สยำมบรมรำชกุมำรี
นางสุจิตพรรณ ล่าซา
กรรมการ และประธานคณะอานวยการบริหาร
กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ
ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำร MIT ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547
จำนวนหุ้น*
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน กรรมกำร ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**
ประธำนกรรมกำร บริษัท บริหำรทรัพย์สินเพทำย จำกัด
นางกฤตยา ล่าซา
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอานวยการบริหาร
กำรศึกษำ
ปริญญำโท MIS Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2543
จำนวนหุ้น*
454,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7697
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
นางนวลพรรณ ล่าซา
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอานวยการบริหาร
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร, กรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552
และได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร แทนนำยภูมิชำย ล่ำซำ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553
กำรศึกษำ
ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรกำรศึกษำ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2548
จำนวนหุ้น*
291,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4934
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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-

กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด
กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**
กรรมกำร บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

นายสาระ ล่าซา
กรรมการ และกรรมการอานวยการบริหาร
กำรศึกษำ
Master of Science in Administration, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2543
จำนวนหุ้น*
317,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5378
ประสบกำรณ์กำรทำงำน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
- กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนหุ้น*
ประสบกำรณ์กำรทำงำน -

นายอิสระ วงศ์รุ่ง
กรรมการ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนหุ้น*
ประสบกำรณ์กำรทำงำน -

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ กำรเงินและธุรกิจระหว่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ไม่มี
ไม่มี
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- กรรมกำร บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จำกัด

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (นักเรียนทุนทิสโก้)
ไม่มี
ไม่มี
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- กรรมกำรบริหำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด บจ.เดมเลอร์ไครสเลอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บจ.กำร์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำนักงำนอำนวยสินเชื่อ บมจ.เงินทุนทิสโก้

นายดามิส จาโคบุส ซิงส์
กรรมการ
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 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
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนหุ้น*
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
-

- Hogere Burger School (HBS), Arnhem
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด**
กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
CEO Fortis Group
- RoboBank Group
- ABN Amro Group
- Continental Illinois National Bank
- CORE, Member Deutsche Bank AG

นายแกรี่ ลี คริสท์
กำรศึกษำ

กรรมการ และกรรมการอานวยการบริหาร
- 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
จำนวนหุ้น*
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- Banker / Banassurance, Fortis Insurance International, Asia
- Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development
and Support – Fortis Insurance International
- กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
- Director Insurance Business Development Asia-Fortis Insurance International
- Managing Director Asia-Russell Miller Asia
- SVP Indonesia-Liberty Mutual
- Various posting in Asia - Cigna

นายเจน อรัน เวส
กำรศึกษำ

กรรมการ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนหุ้น*
ประสบกำรณ์กำรทำงำน -

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

Bachelor of Commercial Economics, Hogeschool Enschede
(University of Professional Education, BbA)
ไม่มี
ไม่มี
กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
Sales Representative, PTT Telecom
- Area Manager, The Company Harol
- Pension Consultant sales Manager Interim Call Center Manager-Qua Raad Advies
- Sales Manager VerzekeringsUnie (Fortis Insurance Netherlands)
- Head of Sales Department VerzekeringsUnie
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- Deputy Director, VerzekeringsUnie
- Director VerzekeringsUnie
นางปุณฑริกา ใบเงิน
กรรมการ
เข้ำเป็นกรรมกำร แทนนำงนวลพรรณ ล่ำซำ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552
และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
กำรศึกษำ
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและกำรบัญชี มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน เมดิสัน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2552
จำนวนหุ้น*
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส และผู้บริหำรสำยงำนกำรบัญชีและกำรเงิน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จำกัด
ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย ฝ่ำยบัตรเครดิต ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
นายโอฬาร วีรวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2553
กำรศึกษำ
ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
Director Certification Program (DCP) 2547
จำนวนหุ้น*
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน กรรมกำรอิ สระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษั ท ภั ท รประกั น ภั ย จ ำกั ด
(มหำชน)
กรรมกำร หอกำรค้ำไทย
ประธำนกรรมกำรแรงงำนและแรงงำนสัมพันธ์ สภำหอกำรค้ำไทย
กรรมกำรมูลนิธิพำณิชย์สงเครำะห์ หอกำรค้ำไทย
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท สหกรรมกรกิจ จำกัด
กรรมกำรบริหำร บริษัท วีรวรรณ จำกัด
กรรมกำร บริษัท วีรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธำนบริษัท วัลวีร์ จำกัด
นายบรรยง พงษ์พานิช
กำรศึกษำ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548
หลักสูตรThe Role of Chairman (RCM) 2544
จำนวนหุ้น*
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำ

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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และกำหนดค่ำตอบแทน บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรและประธำนคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษัท ทำงยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท ดิเอรำวัณ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรสภำที่ปรึกษำ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง
นำยกสมำคมเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล
กำรศึกษำ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
วิชำชีพชั้นสูง (บัญชี) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
วิทยำลัยเขตเทคนิคกรุงเทพ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548
จำนวนหุ้น*
784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
- รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระแทนนำงปุณฑริกำ ใบเงิน เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำยโอฬำร วีรวรรณ เมื่อวันที่ 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)
จำนวนหุ้น*
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์เสรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมกำร บริษัท เยนเนอรัล เอนยีเนียริ่ง จำกัด
กรรมกำรที่ปรึกษำ บริษัท กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จำกัด
กรรมกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ประธำน หอกำรค้ำไทยรัสเซีย
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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-

รองประธำน สภำธุรกิจไทย - รัสเซีย
กรรมกำร สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
ผู้พพิ ำกษำสมทบศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง

นายวัชระ พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระ
เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระแทนนำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
กำรศึกษำ
ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยแปซิฟิค เวสเทอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่มี
จำนวนหุ้น*
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์ องค์กรสภำธุรกิจภำคพื้นเอเซียแปซิฟิก
ประธำนกรรมกำรบริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด
ประธำนกรรมกำร บริษัท แอสติมำ คอนซิลติ้ง จำกัด
กรรมกำร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท ทุนเท็กซ์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด
กรรมกำร บริษัท วรรณมำนี จำกัด
ผู้แทนกำรค้ำไทย
* จำนวนหุ้นซึ่งรวมถึงสำมี ภรรยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
** ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จำก บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เมื่อเดือน พฤษภำคม 2552
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
- วิธีกำรคัดเลือกกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท จะต้องได้รบั อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะให้
คำเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชน
จำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ ลงคะแนนเลือกตั้งให้มำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัท โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยผ่ำนทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ผู้ถอื หุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผูอ้ อกเสียงชี้ขำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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สำหรับตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะทำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก และ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
(3) ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
(3.1) ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ก. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทแต่ละรำยในปีที่ผ่ำนมำ
รำยชือ่ กรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
(บำท)

นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ

360,000

360,000

นำยยุตติ ล่ำซำ

270,000

270,000

นำยภูมิชำย ล่ำซำ

270,000

270,000

270,000

270,000

นำงกฤตยำ ล่ำซำ
นำงนวลพรรณ ล่ำซำ

1

45,000

45,000

นำงสุจิตพรรณ ล่ำซำ

180,000

180,000

นำยสำระ ล่ำซำ

180,000

180,000

นำยโอฬำร วีรวรรณ

180,000

180,000

75,000

435,000

นำยพูลพิพฒ
ั น์ อังยุรีกลุ

180,000

90,000

150,000

420,000

นำยบรรยง พงษ์พำนิช

180,000

90,000

75,000

345,000

นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย์

180,000

180,000

นำยอิสระ วงศ์รุ่ง

180,000

180,000

150,000

150,000

180,000

180,000

180,000

180,000

120,000

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

นำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์

2

นำยแกรี่ ลี คริสท์
นำยเจน อรัน เวส
นำงปุณฑริกำ ใบเงิน

3

นำยชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

4

นำยวัชระ พรรณเชษฐ์ 4
1

ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2552
และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553
2
ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมือ่ วันที่ 29 ตุลำคม 2552
3
ได้รบั กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552 และได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
4
ได้รบั กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2552
คณะอำนวยกำรบริหำร คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ไม่มีค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร

ข. กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรบริษัท จำนวน 15 ท่ำน ได้รับค่ำตอบแทนดังนี้
ลักษณะค่ำตอบแทน
ม.ค. - ธ.ค.2552
เงินเดือน
45,245,795.67 บำท
โบนัส
3,669,420.00
บำท
รวม
48,915,215.67 บำท
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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(3.2) ค่ำตอบแทนอื่น
ค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็นเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ค่ำพำหนะ
ค่ำเช่ำบ้ำน
รวม

2,959,024.05
80,700.00
3,000,000.00
1,742,400.00
7,782,124.05

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

(4) กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดอี ย่ำงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของบริษัท
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และสำธำรณชน เป็นหลัก
ทั้งนี้ บริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้ง 5 หมวดหลัก มำอย่ำงต่อเนือ่ ง ดังนี้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
บริษัท ให้ควำมสำคัญและเคำรพต่อสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ถอื หุ้น โดยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้หุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ
เป็นไปตำมกฎหมำยกำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และใช้สิทธิออก
เสียงเพื่อพิจำรณำเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวำระต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เสนอภำยใต้กรอบของกฎหมำยและข้อบังคับของ
บริษัท ที่ได้กำหนดไว้ สิทธิในกำรมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัท อย่ำงเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถอื หุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุกำรณ์
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัท ได้กำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเป็นผูพ้ ิจำรณำและกำหนดวำระ
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น รวมถึงกำรกำหนดวำระอื่นๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรซักถำมข้อสงสัย
แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องทีเ่ สนอ ฉะนั้น ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัท จะ
เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลต่ำงๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.muangthaiinsurance.com ล่วงหน้ำ ก่อนกำรจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมเอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุมที่มีรำยละเอียดครบถ้วนเพียงพอ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระ
บริษัท มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอในกำรตัดสินใจ ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
ในกำรออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยกำรมอบฉันทะ โดยจะมีกำรชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน
ก่อนเริ่มกำรประชุม
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทกำหนด เพื่อให้กำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์
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บริษัท มีมำตรกำรป้องกันกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทำงมิชอบ โดยได้แจ้งให้
กรรมกำรและผู้บริหำรทรำบถึงช่วงเวลำกำรห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บกำรเงินจะเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน กรรมกำรและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำที่ห้ำม และ
บริษัท ยังให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยกำหนดสิทธิกำรใช้และเข้ำถึงข้อมูล และห้ำมมิให้ผู้บริหำร และ
พนักงำน นำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
บริษัท มีกำรจัดทำระเบียบปฏิบัติในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ฯ ให้แก่กรรมกำร ตลอดจนผูบ้ ริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รบั
ทรำบ และเข้ำใจถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ
ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ เพรำะตระหนักดีว่ำควำมสำเร็จและควำมมั่นคงของบริษัท ขึ้นอยู่กับ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัท มีต่อกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ ซึ่งได้แก่
ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะสร้ำงมูลค่ำเบี้ยประกันและผล
กำไรให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญของบริษัท รวมถึงกำรดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส
และเชื่อถือได้ต่อผู้ถอื หุ้น

พนักงาน

บริษัท มีนโยบำยให้ผลตอบแทน และสวัสดิกำรที่เป็นธรรมแก่พนักงำน และให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมในสถำนที่ทำงำนให้มีควำมปลอดภัย สะอำดและมีระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย และ
ข้อบังคับตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด บริษัทให้โอกำสพนักงำนทุกคนพัฒนำควำมสำมำรถของตนให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับงำน และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ

ลูกค้า

บริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติตำมสัญญำกับลูกค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ดีตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และให้กำรบริกำรที่ดี เพือ่ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

คู่แข่ง

บริษัทยึดมั่นในกรอบกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมำย โดยมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรที่ดี มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ

เจ้าหนี้

บริษัท ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด

คู่ค้า

บริษัท เลือกใช้บริกำรจำกคู่ค้ำ โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประสิทธิภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำรเป็นสำคัญ
บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำด้วยควำมเป็นธรรม และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ตกลงกันไว้อย่ำง
เคร่งครัด
บริษัท ดำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพือ่ สังคมอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงควำมรับผิดชอบทีพ่ ึงมีต่อสังคม
โดยรวม

สังคม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทันเวลำ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลในกำรดำเนินงำนของบริษัท เพือ่ ให้ผถู้ ือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับข้อมูลและ
สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัท ได้ง่ำยและทัว่ ถึง
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โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยงำนประจำปี แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท
สำหรับด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ ทีมหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น ภำยใต้สำนักเลขำนุกำรบริษัท เป็นหน่วยงำนที่สำมำรถให้ข้อมูลและ
ประสำนงำนกับนักลงทุน ผู้ถอื หุ้น รวมถึงนักวิเครำะห์ โดยสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลได้ที่ โทร (662) 290-3221, 290-3224
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยจำนวนกรรมกำรทั้งสิ้น 15 ท่ำน และมีกรรมกำรอิสระจำนวน 5 ท่ำน โดยจำนวนกรรมกำร
อิสระคิดเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ โดยประธำนกรรมกำรของบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพือ่
เป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจำ ประวัติของกรรมกำรแต่ละท่ำนอยู่ในหัวข้อกำรจัดกำร
ภำวะผู้นำและวิสัยทัศน์
บริษัท มีคณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 5 คณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำม
หลำกหลำยในด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ มีวิสัยทัศน์ และควำมสำมำรถที่จะช่วยสนับสนุนและกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัท ให้ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งสำมำรถอุทิศเวลำ และควำมพยำยำมใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อเสริมสร้ำงให้บริษัท มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือ่ สร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมมั่นใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รำยละเอียดของคณะกรรมกำรแต่ละคณะอยู่ในหัวข้อกำรจัดกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำร
- ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสำหกรรม และเพียงพอที่จะรักษำกรรมกำรที่มี
คุณสมบัติที่ต้องกำร แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษัทด้วย ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบ
แทนจะให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท เพือ่ นำเสนอขออนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันบริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกเป็นค่ำเบี้ยประชุมประธำนกรรมกำร 30,000 บำท รองประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรท่ำนละ 22,500 บำท กรรมกำรท่ำนละ 15,000 บำท โดยจะจ่ำยเป็นประจำทุกเดือน ส่วนค่ำบำเหน็จกรรมกำรนั้น
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
สำหรับกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนด้วยนั้น จะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีกำรประชุม ประธำน 30,000 บำท และกรรมกำรท่ำน
ละ 15,000 บำท
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัท ได้กำหนดอัตรำค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรโดยพิจำรณำให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสำหกรรม บริษัท จะมีกำรสำรวจ
อัตรำค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรเป็นระยะเพือ่ ปรับปรุงให้ทันกับตลำดและเพียงพอที่จะรักษำและจูงใจผู้บริหำรที่มีคุณภำพ ซึ่งคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูบ้ ริหำรระดับสูง รำยละเอียดของจำนวนเงินค่ำตอบแทนในปี 2552 สำมำรถดูได้จำกหัวข้อกำรจัดกำร
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กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท มีกำหนดประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ ต่อปี ตำมตำรำงเวลำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ โดยจะแจ้งให้กรรมกำรทุก
ท่ำนทรำบในกำรประชุมครั้งสุดท้ำยของปี โดยในปี 2552 บริษัท มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งหมด 5 ครั้ง กำรประชุมทุกครั้ง
มีกำรกำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจนและมีวำระกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็นประจำ
และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน สำหรับกำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้
เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง โดยได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมพร้อมให้
ตรวจสอบได้
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องของกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษัท ที่สำมำรถแสดงรำยละเอียดข้อมูล
ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ มีควำมโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ โดยผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้รับกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผ่ำนกำรสอบทำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินไว้ใน
รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1 ) ด้วย
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำร
ในปี 2552 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรเป็นครั้งแรก หลังจำกกำรควบ
รวมบริษัท ในเดือนมิถุนำยน 2551 โดยใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงใหม่ของ ศูนย์พัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ
1. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร
3. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
4. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
5. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร
6. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ทั้งนี้กรรมกำรได้ตอบแบบประเมินฯ ครบทุกท่ำน ผลกำรประเมินโดยรวมพบว่ำคณะกรรมกำรมีควำมเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยอย่ำง
มำกหรือมีกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเยี่ยม โดยมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินรวมที่ 3.43 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 4 คะแนน

จริยธรรมทางธุรกิจ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมทำง
ธุรกิจ โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือ มอบให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Intranet และทำง Website ของ
บริษัท เพือ่ มุ่งหวังให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใส
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เพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร และ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่ประกอบด้วย ผู้ถอื หุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่แข่ง
เจ้ำหนี้ คู่ค้ำ และสังคม
การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรวิเครำะห์และควบคุมควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้กำหนดนโยบำยและกำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ทำกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจำกภำยนอกและภำยในบริษัท มำวิเครำะห์ เพื่อเสนอมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตลอดจนสื่อสำรให้
พนักงำนที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ รวมถึงกำรติดตำมผลให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรทีก่ ำหนดไว้ โดยจะรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
(5) กำรดูแลเรือ่ งกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง
เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ตอ่ สำธำรณชน โดยกำรแจ้งตำรำงกำหนดช่วงเวลำที่
สำมำรถซื้อขำย และห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ ทีอ่ อกโดยบริษัท ให้กับกรรมกำร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้รบั ทรำบทุกไตรมำส
(6) บุคลำกร
จำนวนพนักงำนปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 751 คน แบ่งเป็น
ผู้บริหำร
11
คน
พนักงำน
740
คน
รวม
751
คน
จำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนหลัก
1. สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ
2. สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย - กลุ่มงำนสถำบัน
3. สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย - กลุ่มงำนช่องทำงกำรจำหน่ำยอื่นๆ
4. สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย - กลุ่มงำนบริกำรลูกค้ำและสนับสนุนงำนขำย
5. สำยงำนปฏิบัติกำรธุรกิจรถยนต์
6. สำยงำนประกันภัยทั่วไป
7. สำยงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป
8. สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
9. สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
10. สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
11. สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร
12. สำนักตรวจสอบภำยใน
รวม
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35
38
59
80
183
105
43
74
15
37
72
7
748

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ผลตอบแทนพนักงำน
พนักงำนและผู้บริหำรจะได้ค่ำตอบแทนเป็น เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงิน
สมทบประกันสังคม ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำตำแหน่งทนำย ค่ำเสี่ยงภัยพิเศษ ค่ำรถประจำตำแหน่ง ค่ำติดตำมงำน
ค่ำสวัสดิกำร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 333,755.370.49 บำท ดังนี้
- เงินเดือน
263,212,478.89 บำท
- โบนัส
20,798,708.00
บำท
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
18,257,596.11
บำท
- อื่นๆ
31,486,587.49 บำท
- นโยบำยกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหำชน) ได้ให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรบุคคลและมุ่งที่จะพัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลทั้งระบบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และในส่วนของพนักงำนเองต้องมีควำมสุขกับกำรทำงำนด้วยเช่นกัน
โดยในปีนี้บริษัทได้พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ขึ้นใหม่ มีกำรกำหนดดัชนีชี้วัด
ควำมสำเร็จในกำรทำงำน(KPIs) และทักษะควำมสำมำรถในกำรทำงำน (Competency) เพื่อนำมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ทำให้สำมำรถจ่ำยผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำนและควำมสำมำรถของพนักงำน
และผลจำกกำรกำหนดทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน (Competency) ทำให้บริษัทสำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ ทั้ง
ในด้ำนกำรสรรหำบุคลำกร กำรจ่ำยผลตอบแทน กำรพัฒนำบุลำกร และกำรกำหนดควำมก้ำวหน้ำในอำชีพภำยในบริษัท
บริษัทสร้ำงเสริมค่ำนิยมองค์กร ซึ่งได้แก่ S-P-I-R-I-T ให้มีควำมต่อเนื่องจำกปี 2551 โดยในปี 2552 บริษัทมุ่งเน้นด้ำนกำร
บริกำร (Service Mind), ด้ำนกำรพัฒนำควำมคิดเชิงนวตกรรม (Innovative Thinking) และด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ (Professional)
โดยจัดให้มีกำรอบรมทั้งภำยในบริษัทและส่งไปอบรมภำยนอกบริษัท ในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งที่เป็น Hard Skill
และ Soft Skill เพือ่ ให้พนักงำนมีควำมรู้และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ
ให้พนักงำน เช่น ด้ำนกำรบริกำร บริษัทได้อบรมให้ควำมรู้กับพนักงำนทั้งที่เป็นพนักงำนเข้ำใหม่ และพนักงำนที่ต้องติดต่อกับลูกค้ำ
เพื่อให้ทรำบแนวทำงและวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรปฏิบัติอย่ำงไร เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดปัญหำ ทั้งภำคทฤษฎีและทดลอง
ปฏิบัติ ด้ำนกำรพัฒนำควำมคิดเชิงนวตกรรม บริษัทจัดทำโครงกำร “รักเมืองไทย” ซึ่งนำแนวคิดด้ำน KAIZEN มำประยุกต์ใช้ เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงำนเสนอควำมคิด ปรับปรุงสภำพแวดล้อม วิธีกำรทำงำน หรือระบบต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทำงำนเพื่อ
กำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ ได้จัดอบรมและกำรดูงำนนอกสถำนที่เพือ่ ให้พนักงำนได้ควำมรู้เพิ่มขึ้น และมี
กำรศึกษำจำกของจริงและจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรงในด้ำนต่ำงๆ
นอกจำกนี้บริษัทยังได้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำด้ำนจิตใจของคน โดยได้จัดให้มีกำรบรรยำย และสนทนำธรรม
ภำยในบริษัท
รวมถึงกำรจัดให้พนักงำนไปปฏิบัตธิ รรมที่วัดปัญญำนันทำรำม และให้พนักงำนทั่วไปสำมำรถขออนุญำตไปปฏิบัติ
ธรรมได้โดยไม่คิดเป็นวันลำอีกด้วย ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรจั ดโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมในกำร
ควบคุมที่ดี ซึ่งเอื้อให้ระบบกำรควบคุมภำยในดำเนินไปได้ตำมที่บริษัทมุ่งหวัง มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม มีกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมั ติรำยกำรของฝำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและ
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่อนุมัติ บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจำกกัน
โดยเด็ดขำด มีข้อมูลที่มีคุณภำพและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงกำรเงินหรือข้อมูลกำรปฏิบัติงำน และมีกำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอว่ำ มีกำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยระบบควบคุมภำยในยังดำเนินอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำร
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทำหน้ำที่สอบทำนกำรปฏิบัติต ำม
ระบบควบคุมภำยในครอบคลุมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงของบริษัทดังต่อไปนี้
1. สอบทำนกำรสอบบัญชีและกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี
2.

สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และกำรตรวจสอบกำรทุจริต ฉ้อฉล

3.

สอบทำนกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด กฎระเบียบ คำสั่งบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

4.

สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยบริษัท จัดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยใน
โดยกำรกำหนดสิทธิกำรใช้งำนข้อมูล อีกทั้งห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนักงำนนำข้อมูลภำยในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่ว นตนหรือ
เปิดเผยแก่ บุคคลภำยนอก และได้ ก ำหนดให้ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษัท รำยงำนกำรถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ และรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ของบริษัท ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิติภำวะ ตำมข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจัดทำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2553 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้
สรุปกำรดำเนินกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ตำมแบบประเมินของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นเป็นเอกฉันท์ว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
10. รายการระหว่างกัน
นอกจำกทีผ่ ู้สอบบัญชีได้มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในงบกำรเงินปี 2552 ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจของบริษัท นั้น บริษัท ขอแจ้งรำยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรำยกำรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน
ดังนี้
10.1 รำยละเอียดบริษัท ที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน
รายชือ่ กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษทั ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหำชน)
บริษทั ภัทรสัมพันธ์ จำกัด
บริษทั กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บริษทั เมืองไทย กรุป๊ เซอร์วิส จำกัด
บริษทั ยุพงษ์ จำกัด
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
บริษทั สมบัติล่ำซำ จำกัด
บริษทั สำนักงำนสถำปนิกจุฬดิษฐ์ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จัดกำรเงินร่วมลงทุนข้ำวกล้ำ จำกัด
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ
กำรประกันชีวิต
ให้เช่ำรถยนต์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ลงทุนในบริษทั อืน่
กำรประกันวินำศภัย
กำรศึกษำและกำรอบรม
ธนำคำร
พำณิชย์
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
พำณิชย์
ให้เช่ำรถยนต์
ลงทุนในบริษทั อืน่
บริกำรทำงสถำปัตยกรรม
จัดกำรเงินร่วมลงทุนจำกกระทรวงกำรคลัง
กำรรับประกันภัยต่อ
อุตสำหกรรมผลิตเส้นใย

ร้อยละการถือหุน้
8.72
11.28
0.68
1.73
0.04
1.94
-

ความสัมพันธ์กับบริษัท ฯ
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น
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บริษทั แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย
จำกัด

รับซื้อสิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจำกกำรจำหน่ำย
สินค้ำและบริกำร ลิสซิ่ง,เช่ำซื้อ - บริกำร

-

กำรมีกรรมกำรร่วมกันหรือกำรถือหุ้น

10.1.1 รำยกำรเบี้ยประกันภัยจ่ำย
หน่วย : พันบำท
ชื่อบริษัท
บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2552
9,785
69,981

10.1.2 รำยกำรเบี้ยประกันภัยรับ
ชื่อบริษัท
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บจก.แฟคเตอริ่งกสิกรไทย
บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส (ภัทรคอมเพล็กซ์)
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย
บจก.ภัทรสัมพันธ์
บจก.สำนักงำนสถำปนิกจุฬดิษฐ์
บจก.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท
บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
บจก.หลักทรัพย์จัดกำรเงินร่วมลงทุน ข้ำวกล้ำ
บจก.เอเชียไฟเบอร์
บจก.ยุพงษ์
บมจ.ล๊อกซเล่ย์
บจก.สมบัติล่ำซำ

หน่วย : พันบำท
2552
48,163
21
10
90,497
1,954
2
16
17,572
275
2,153
4
98
19
2,838
6

10.1.3 รำยกำรค่ำนำยหน้ำจ่ำย
ชื่อบริษัท
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

หน่วย : พันบำท
2552
83,289
6,235

10.1.4 รำยกำรค่ำนำยหน้ำรับ
ชื่อบริษัท
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

หน่วย : พันบำท
2552
18,835
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10.1.5 รำยกำรเงินปันผลรับ
ชื่อบริษัท
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
บจก. ที.ไอ.ไอ.

หน่วย : พันบำท
2552
4,109
11,700
37

10.1.6 รำยกำรดอกเบี้ยรับ
หน่วย : พันบำท
ชื่อบริษัท

2552

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

14,200
1,728

10.1.7 รำยกำรค่ำบริกำรจ่ำย
หน่วย : พันบำท
ชื่อบริษัท

2552

บจก. เมืองไทย กรุป๊ เซอร์วิส (ภัทรคอมเพล็กซ์)
บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย
บจก.ที.ไอ.ไอ.

1,475
22,886
9,056
154
211

10.1.8 รำยกำรเงินสมทบจ่ำย
หน่วย : พันบำท
ชื่อบริษัท

2552

บจก.กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

2,152

10.1.9 รำยกำรค่ำธรรมเนียมธนำคำรจ่ำย
หน่วย : พันบำท
ชื่อบริษัท
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

2552
6,727
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รายการที่เกี่ยวโยงกันประจาปี 2552
ชื่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บจก. เมืองไทยประกันชีวิต

1. มีผู้ถือหุน้ รำยใหญ่รว่ มกัน ประกอบด้วย
บจก. เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง ถือหุน้ ใน
- บจก. เมืองไทยประกันชีวิต ร้อยละ 75 ถือหุน้ ใน
- บมจ. เมืองไทยประกันภัย ร้อยละ 25.2
Fortis Insurance International N.V. ถือหุน้ ใน
- บจก. เมืองไทยประกันชีวิต ร้อยละ 25 ถือหุ้นใน
- บมจ. เมืองไทยประกันภัย ร้อยละ 10
2. มีกรรมกำรร่วมกัน ประกอบด้วย
นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
นำยสำระ ล่ำซำ
นำยยุตติ ล่ำซำ
นำยภูมิชำย ล่ำซำ
นำงสุจิตพรรณ ล่ำซำ
นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย์
นำยเจน อรัน เวส
นำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

รายการ

จานวนเงิน

-สัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำ
ให้บริกำรสำธำรณูปโภค

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรต่อเดือน : 327,130 บำท
(รำคำนีร้ วมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)

-เป็นรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
และไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำมี
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป

มูลค่ำสัญญำทั้งปี : 3,925,560 บำท
(รำคำนีร้ วมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)

ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำร

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล
ใช้เพื่อเป็นสถำนที่ทำกำร
สำนักงำนสำขำย่อย และสำนักงำน
รับแจ้งเหตุ รวมถึงกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ ตัวแทนและนำยหน้ำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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2. บจก. เมืองไทยประกันชีวิต

1. มีผู้ถือหุน้ รำยใหญ่รว่ มกัน ประกอบด้วย
บจก. เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง ถือหุน้ ใน
- บจก. เมืองไทยประกันชีวิต ร้อยละ 75 ถือหุน้ ใน
- บมจ. เมืองไทยประกันภัย ร้อยละ 25.2
Fortis Insurance International N.V. ถือหุน้ ใน
- บจก. เมืองไทยประกันชีวิต ร้อยละ 25 ถือหุ้นใน
- บมจ. เมืองไทยประกันภัย ร้อยละ 10
2. มีกรรมกำรร่วมกัน ประกอบด้วย
นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
นำยสำระ ล่ำซำ
นำยยุตติ ล่ำซำ
นำยภูมิชำย ล่ำซำ
นำงสุจิตพรรณ ล่ำซำ
นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย์
นำยเจน อรัน เวส
นำยดำมิส จำโคบุส ซิงส์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

-สัญญำบริกำรพืน้ ที่กำร
ค่ำบริกำรต่อเดือน : 750,000 บำท
โฆษณำประชำสัมพันธ์ และจัด (รำคำนีย้ ังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
มูลค่ำสัญญำทั้งปี : 9,000,000 บำท
-เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ (รำคำนีย้ ังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไปและค่ำตอบแทนไม่
สำมำรถคำนวณได้จำก
ทรัพย์สนิ หรือมูลค่ำอ้ำงอิง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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ใช้เพื่อเป็นสถำนที่ติดตั้งป้ำย
โฆษณำประชำสัมพันธ์ หรือสือ่
โฆษณำประเภทอื่นเพือ่ โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้ำที่มำใช้
บริกำร ณ สำนักงำนสำขำของผู้
ให้บริกำรที่ตั้งอยู่ภำยในห้ำงคำร์ฟรู ์
รวมถึงกำรให้บริกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ

(2) ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นและรำยกำรระหว่ำงกันที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตนั้น เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปและเป็นไปตำมกลไกตลำดที่มีรำคำและผลตอบแทน
ที่เป็นทำงกำรค้ำปกติ ทั้งนี้รำยกำรที่เกิดขึ้นดังกล่ำวบริษัทได้ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ
มำตรกำร/ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นและรำยกำรระหว่ำงกันที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตนั้น ได้มีกำรกำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติ ในรำคำตลำด ซึ่งมี
เงื่อนไขไม่แตกต่ำงจำกบุคคลภำยนอก และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในกำรอนุมัติให้กระทำรำยกำรระหว่ำงกันใดๆ อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทำรำยกำรระหว่ำงกัน แต่หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตำมธุรกิจ
ปกติ ซึ่งเป็นไปในรำคำหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่ำงจำกบุคคลภำยนอก โดยจะอยู่ภำยใต้ประกำศและข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะทบทวนถึงควำมเหมำะสมและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรด้วย
(3) นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนำคตนั้น อำจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติ
ระหว่ำงกัน โดยบริษัท จะดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและโดยให้เป็นไปในรำคำ
ยุติธรรมตำมสภำพตลำดในลักษณะธุรกิจทั่วไป นอกจำกนี้บริษัท จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
ทั้งนี้หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท เกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนำคต
บริษัท ก็จะเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจำปีที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท
(4) บริษัทไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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11. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(1)
งบกำรเงิน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบดุลเสมือนเปรียบเทียบและกำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สินทรัพย์

2550
จำนวนเงิน %

หน่วย : พันบำท

2551
จำนวนเงิน %

2552
จำนวนเงิน %

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง
ตัว๋ เงิน
หุ้นทุน
หุ้นกู้
หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่น ๆ

769,576
493,435
1,134,785
598,524
471,398
75,102

11.71
7.51
17.27
9.11
7.18
1.14

598,873
14,903
98,100
555,046
678,924
679,697
-

9.57 1,188,745
0.24
1.57
81,776
8.86 582,121
10.84 1,088,212
10.86 821,254
-

15.60
1.07
7.64
14.28
10.78
-

3,542,821

53.93 2,625,543

41.93 3,762,108

49.37

76,918
2,561

1.17
0.04

63,833
2,027

1.02
0.03

43,861
2,666

0.58
0.03

รวมเงินให้กู้ยืม
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

79,480
(1,820)

1.21
-0.03

65,859
(2,367)

1.05
-0.04

46,527
(2,367)

0.61
-0.03

เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
เงินลงทุนอื่น
เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ

77,660
4,759
636,840
269,700
25,631
38,352
831,693

1.18
63,493
0.07
2,576
12.74 1,029,972
4.11 263,576
0.39
22,784
0.58
43,223
12.66 737,217

1.01
44,160
0.04
1,380
16.45 1,165,614
4.21 270,010
0.36
67,440
0.69 103,664
11.79 517,453

0.58
0.02
15.30
3.54
0.89
1.36
6.79

เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ - สุทธิ
รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

24,040

0.37

34,501

0.55

44,696

0.59

3,933
198,814

0.06
3.02

12,443
557,155

0.20
8.90

787,143
408,444

10.33
5.36

851,411
64,128

12.96
0.98

763,655
105,233

12.20
1.68

447,896

5.87

6,569,782 100.00 6,261,370 100.00 7,620,008 100.00
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบดุลเสมือนเปรียบเทียบและกำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หน่วย : พันบำท
2550

2551

หนี้สินอื่น

จำนวนเงิน
1,368,406
479,764
203,730
210,475
74,748
64,330
422,109

% จำนวนเงิน
20.83 1,511,660
7.30 568,138
3.10 188,736
3.20 195,938
1.14 102,123
0.98
64,037
6.43 301,621

% จำนวนเงิน
24.14 1,674,444
9.07 633,470
3.01 222,830
3.13 389,426
1.63 522,144
1.02
61,713
4.82 307,265

%
21.98
8.31
2.93
5.11
6.85
0.81
4.03

รวมหนี้สิน

2,823,562

42.98 2,932,253

46.83 3,811,292

50.02

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้
สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ
สำรองเงินเกษียณอำยุพนักงำน

2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ส่วนเกิน(ต่ำกว่ำ)ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจำกกำรควบรวมกิจกำร
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย
สำรองอื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

590,000
590,000
681,568
121,954
908,220

8.98

590,000

9.42

590,000

7.74

8.98 590,000
10.37 681,568
1.86 (116,040)
13.82 823,372

9.42
10.89
-1.85
13.15

590,000
681,568
106,436
823,372

7.74
8.94
1.40
10.81

59,000 0.90
59,000 0.94
59,000
0.77
650,000 9.89 650,000 10.38 650,000
8.53
735,478 11.19 641,217 10.24 898,340 11.79
3,746,220 57.02 3,329,117 53.17 3,808,716 49.98
6,569,782 100.00 6,261,370 100.00 7,620,008 100.00
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเสมือนเปรียบเทียบและกำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
หน่วย : พันบำท
2550
จำนวนเงิน

2551
%

จำนวนเงิน

2552
%

จำนวนเงิน

%

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจำกปีก่อน
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยหลักทรัพย์
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
(ขำดทุน)
กำไร(ขำดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำของเงินลงทุน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน
รวมกำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์
รำยได้อื่น

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

3,724,823 137.63

4,227,301 142.33

4,550,467 135.02

(1,095,023) (40.46) (1,128,082) (37.98) (1,209,715) (35.89)
(1,095,022)
2,629,801 97.17 3,099,219 104.35 3,340,752 99.13
(281,802) (10.41)

(143,255) (4.82)

(162,783) (4.83)

2,347,998

86.76

2,955,964

99.52

3,177,969

94.30

1,024,530
29,293
345,832
66,850

37.86
1.08
12.78
2.47

1,411,667
14,495
394,870
55,474

47.53
0.49
13.29
1.87

1,578,815
9,749
457,332
39,276

46.85
0.29
13.57
1.17

1,466,505
881,493

54.19
32.57

1,876,507
1,079,458

63.18
36.34

2,085,172
1,092,797

61.87
32.42

190,799

7.05

189,953

6.40

144,348

4.28

93,588

3.46

(115,816) (3.90)

19,032

0.56

2,260

0.08

38,943

1.31

(4,102) (0.12)

37,949 1.40
484 0.02
(2,478) (0.09)

(119,663) (4.03)
0.00 0.00
(3,539)0 (0.12)

21,375 0.63
0.00 0.00
(916)0 (0.03)

131,803

4.87

(200,074) (6.74)

35,389

1.04

35,761

1.32

12,526

3.71

24,282

0.82
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเปรียบเทียบและกำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
หน่วย : พันบำท
2550
จำนวนเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
สำรองเงินเกษียณอำยุ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำภำษีอำกร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรสุทธิสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น

2551
%

จำนวนเงิน

2552
%

จำนวนเงิน

%

391,466 14.46
(5,556) (0.21)

392,615
6,381

13.22
0.21

399,111
6,265

11.84
0.19

81,065
602
25,966
12,615
145,350
175,190
228

3.00
0.02
0.96
0.47
5.37
6.47
0.01

76,296
1,410
13,447
13,275
177,009
248,209
0.00

2.57
0.05
0.45
0.45
5.96
8.36
0.00

86,495
1,279
6,628
5,536
207,328
240,742
0.00

2.57
0.04
0.20
0.16
6.15
7.14
0.00

826,927

30.55

928,642

31.27

953,384

28.29

412,929 15.26 164,977
(102,572) (3.79) (108,188)

5.55
(3.64)

331,676 9.84
(74,553) (2.21)

310.357
5.26

11.47

56,789
0.96

1.91

257,123

7.63

4.36

รำยได้รวม = รำยได้จำกกำรรับประกันภัย + รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ + กำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ + รำยได้อื่น = 100
หมำยเหตุ : 1) ปี 2550 เป็นข้อมูลจำกงบเสมือน โดยกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และ บจก.เมืองไทย
ประกันภัย ซึ่งส่วนของผู้ถอื หุ้นมีรำยกำรส่วนเกินทุนจำกกำรควบบริษัท จำนวน 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.ภัทรประกันภัย มีกำรจ่ำยเงินปันผลพิเศษ จำนวน 1,000 ล้ำนบำทในเดือน พ.ย.50 และจ่ำยเงินปันผลประจำปี
2550 จำนวน 160 ล้ำนบำทในเดือน พ.ค.51
4) ปี 2552 เป็นข้อมูลจำกงบกำรเงินเต็มปีของบมจ. เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

Page 48 of 61

แบบ 56-1

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2552
หน่วย : พันบำท
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไปใน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง

4,866,535

เงินรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ

(129,796)

ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง

(1,898,731)
(9,749)
(964,936)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น

(39,276)

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ

131,759

รำยได้อื่น

12,502

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

(849,155)

อื่นๆ

(138,684)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

980,469

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

3,257,908

เงินให้กู้ยืม

19,044

เงินลงทุนอื่น

1,196

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน

26
3,278,174

กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนอื่น
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

(4,052,934)
(365,771)
(42,034)
(28,032)
(4,488,771)
1,210,597
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2552
หน่วย : พันบำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(230,128)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด

636,343

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

406,215

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
ส่วนเกินกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน-สุทธิจำกภำษีเงินได้

222,476

(ก) รำยงำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2552 เป็นรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
(ข) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
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)
กำไรสุทธิ
310,357
56,789
257,123
กำไรต่อหุ้น
5.26
0.96
4.36
จำนวนหุ้น
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 (ร้อยละ)
n/a
0
60.80
* คณะกรรมกำรจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หมำยเหตุ : 1) ปี 2550 เป็นข้อมูลจำกงบเสมือน โดยกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภัทรประกันภัย และบจก.
เมืองไทย ประกันภัย ซึ่งส่วนของผู้ถอื หุ้นมีรำยกำรส่วนเกินทุนจำกกำรควบบริษัท จำนวน 908.22 ล้ำน
2) ปี 2551 ประกอบด้วยข้อมูล 2ช่วง คือ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.51 เป็นกำรรวมข้อมูลงบกำรเงินของ บมจ.ภัทร
ประกันภัย และบจก.เมืองไทยประกันภัย ; 20 มิ.ย.-31 ธ.ค.51 เป็นงบกำรเงินของบมจ.เมืองไทยประกันภัย
3) ปี 2552 เป็นข้อมูลจำกงบกำรเงินเต็มปีของบมจ. เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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(ค) อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
Ratio Analysis
LIQUIDITY RATIO
Current Ratio
Premium Receivable Turnover
PROFITABILITIES RATIO
Profit on Underwriting to Net Premium Written
Profit on Underwriting to Premium Written
Net Profit Margin on Premium Written
Net Profit Margin on Net Premium Written
Net Profit Margin on Total Revenue
Return on Shareholders' Equity
Net Premium Written to Capital Fund
Return on Total Assets
Net Loss Ratio
Total Expense Ratio
Combine Ratio
Operating Expense Ratio
EFFICIENCY RATIO
Total Assets Turnover
FINANCIAL POLICY RATIO
Debt to Equity
Policy Liability to Capital Fund
Policy Reserve to Capital Fund
Policy Reserve to Total Assets
GROWTH
Total Assets
Premium Written
Net Premium Written
Underwriting Profit
Net Profit
PER SHARE
Book Value
E.P.S.
Dividend
Payout Ratio
Share Price as at Y/E
P/E Ratio

2550

2551

2552

(Times)
(Days)

n/a
n/a

1.24
62.75

1.19
44.59

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(Times)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

33.52
23.67
8.33
11.80
11.47
8.59
0.70
6.22
44.88
47.14
92.02
31.44

34.83
25.54
1.34
1.83
1.91
1.61
0.93
2.57
48.25
44.49
92.74
29.96

32.71
24.02
5.65
7.70
7.63
7.20
0.94
4.78
49.99
43.40
93.39
28.54

(Times)

0.41

0.47

0.42

(Times)
(Times)
(Times)
(Times)

0.75
0.49
0.37
0.21

0.88
0.62
0.45
0.23

1.00
0.61
0.44
0.22

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

(1.94)
16.07
16.41
2.30
7.32

(4.69)
13.49
17.85
22.46
(81.70)

21.70
7.64
7.79
1.24
452.78

(฿)
(฿)
(฿)
(%)
(฿)

63.50
5.26
n/a
n/a
n/a

56.43
0.96
0
0
37.00

64.55
4.36
2.65*
60.80
54.00

n/a

38.54

12.39

(Times)

* Awaiting approval of the Annual General Meeting of shareholder
หมำยเหตุ: สำหรับปี 2551 ข้อมูลรำคำหุ้นเป็นข้อมูลเฉพำะหลังควบกิจกำรเมื่อ 20 มิถุนำยน 2551

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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(2) คำอธิบำย และกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ข้อสังเกต กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน เป็นกำรเปรียบเทียบจำกงบกำรเงินเสมือนรวมบริษัทของปี 2551
กับปี 2552 เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบได้ เนื่องจำกบมจ.เมืองไทยประกันภัยเกิดจำกกำรควบ บมจ.ภัทรประกันภัย และ บจก.
เมืองไทยประกันภัย เข้ำด้วยกัน เมื่อ 20 มิ.ย.51 ดังนั้น ผลกำรดำเนินงำนในนำมของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย จึงมีเพียงระยะ ตั้งแต่
20 มิ.ย. -31 ธ.ค.51 สำหรับปี 2551 อนึ่ง อัตรำส่วนทำงกำรเงินบำงรำยกำรในปี 2550 และ 2551 ไม่สำมำรถแสดงได้เพรำะขำดข้อมูล
ที่เหมำะสม
ฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,620.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ประมำณ 1,359 ล้ำนบำท ซึ่ง
เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจำนวน 1,136 ล้ำนบำท เงินสดและสินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 223 ล้ำนบำท
ผลการดาเนินงาน
กำรรับประกันภัย
อัคคีภัย
รำยกำร

2551
(ล้ำนบำท)

ทะเลและขนส่ง

เบ็ดเตล็ด

รถยนต์

เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้ำนบำท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้ำนบำท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้ำนบำท)

รวม
เปลี่ยน
แปลง
(%)

2551
(ล้ำนบำท)

เปลี่ยน
แปลง
(%)

เบี้ยประกันภัยรับ

892.61

6.28

108.93

5.89

1,354.26

7.97

1,871.50

22.50

4,227.30

13.49

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

687.32

15.10

52.01

4.64

490.21

6.22

1,869.68

22.88

3,099.22

17.85

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้

610.32

0.92

53.35

(1.98)

458.55

(6.90)

1,833.74

53.28

2,955.96

25.89

ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี

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)

399.299

28.32

42.74

49.29

205.31

12.79

432.11

20.14

1,079.46

22.46

กำไรจำกกำรรับประกันภัย

หมำยเหตุ: 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

อัคคีภัย
รำยกำร

ทะเลและขนส่ง

เบ็ดเตล็ด

รถยนต์

รวม

2552

เปลี่ยน

2552

เปลี่ยน

2552

เปลี่ยน

2552

เปลี่ยน

2552

เปลี่ยน

(ล้ำนบำท)

แปลง

(ล้ำนบำท)

แปลง

(ล้ำนบำท)

แปลง

(ล้ำนบำท)

แปลง

(ล้ำนบำท)

แปลง

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

เบี้ยประกันภัยรับ

925.52

3.69

99.37

(8.78)

1,625.96

20.06

1,899.62

1.50

4,550.47

7.64

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

727.36

5.83

47.86

(7.98)

667.48

36.16

1,898.06

1.52

3,340.76

7.79

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้

712.42

16.73

51.28

(3.88)

583.17

27.18

1,831.10

(0.14)

3,177.97

7.51

ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหม
ทดแทน

95.51

35.48

12.41

(14.65)

265.74

12.96

1,205.15

10.43

1,578.81

11.84

(0.15)

(110.87)

0.01

(99.36)

3.47

(33.65)

6.42

64,100.00

9.75

(32.76)

กำไรจำกกำรรับประกันภัย

476.07

19.23

42.28

(1.08)

271.92

32.44

302.53

(29.99)

1,092.80

1.24

หมำยเหตุ: ปี 2552 เป็นข้อมูลผลประกอบกำรเต็มปี
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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ผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ในปี 2552 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำนวน 4,550.47 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้น
323.17 ล้ำนบำท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 3,340.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ร้อยละ 7.79 โดย
มีสัดส่วนกำรรับประกันควำมเสี่ยงภัยไว้เองสูงกว่ำกำรส่งประกันต่อเล็กน้อย อย่ำงไรก็ดีในปี 2552 นี้บริษัทมีค่ำสินไหมทดแทนสูงขึ้น
กว่ำปี 2551 จำนวน 167.14 ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้เพิ่มขึ้นมำกจำกปีที่แล้ว ส่งผลให้กำไรจำกกำรรับ
ประกันภัยในปีนี้เพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ร้อยละ 1.24
การรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2552
กำรรับประกันอัคคีภัย ปี 2552 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ 925.52 ล้ำนบำท เติบโตกว่ำปี 2551 โดยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ
3.69 และมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 727.36 ล้ำนบำท มีคำ่ สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.48 โดยรวมกำร
รับประกันอัคคีภัยมีกำไรจำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23
กำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,625.96 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ร้อยละ 20.06 มี
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 667.48 ล้ำนบำท ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปีปรับเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 12.96 อย่ำงไรก็ตำม กำร
รับประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีผลกำไรสุทธิจำนวน 271.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.44 เมื่อเทียบกับผลกำรดำเนินงำนปี 2551
กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับ 99.37 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2551 ร้อยละ 8.78 ในส่วนของค่ำ
สินไหมทดแทนปรับลดลงร้อยละ 14.65 กำไรจำกกำรรับประกันภัยลดลงจำกปี 2551 เล็กน้อย
กำรประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,899.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2551 ในขณะที่ค่ำสินไหมทดแทนปรับ
สูงขึ้นร้อยละ 10.43 ส่งผลให้กำไรจำกกำรรับประกันภัยลดลงจำกปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 29.99
การลงทุน
ณ สิ้นปี 2552 บริษัท มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนสุทธิจำนวน 179.74 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปีนี้ตลำดหุ้นไทยได้ปรับตัว
ดีขึ้นอย่ำงต่อ เนื่อ ง ทำให้บริษัท มีรำยกำรกำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ 19.03 ล้ำนบำท และ รำยกำรกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำของเงินลงทุนจำนวน 21.37 ล้ำนบำท ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเมื่อเทียบกับปี 2551 ปรับตัวดีขึ้น
โดยมีผลตอบแทนร้อยละ 3.61 ทั้งนี้ในปี 2551 ผลตอบแทนกำรลงทุนอยู่ที่ติดลบร้อยละ 0.27
เงินลงทุนสุทธิ
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
พันธบัตร
1,188.75
ตัว๋ เงินคลัง
ตั๋วเงิน
81.78
หุ้นทุน
582.12
หุ้นกู้
1,088.21
หน่วยลงทุน
821.25
หลักทรัพย์อื่น
เงินให้กู้ยืมสุทธิ
44.16
เงินลงทุนอื่น
1.38
เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
1,165.61
รวมเงินลงทุนสุทธิ
4,973.26
2552

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน
(%)
23.90
0.00
1.64
11.70
21.88
16.51
0.00
0.89
0.03
23.44
100.00

2551
พันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วเงิน
หุ้นทุน
หุ้นกู้
หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์อื่น
เงินให้กู้ยืมสุทธิ
เงินลงทุนอื่น
เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวมเงินลงทุนสุทธิ

จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท)
(%)
598.87
16.09
14.90
0.40
98.10
2.64
555.05
14.91
678.92
18.24
679.70
18.26
0.00
0.00
63.49
1.71
2.58
0.07
1,029.97
27.68
3,721.58 100.00
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รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
2552
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์
รวมรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ร้อยละ

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
144.35
35.39
179.74

สัดส่วน
(%)
80.31
19.69
100.00
3.61

2551
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์
รวมรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ร้อยละ

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
189.95
(200.07)
(10.12)

สัดส่วน
(%)
n/a
n/a
100.00
(0.27)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ปี 2552 บริษัท มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนสูงขึ้นกว่ำปี 2551 ประมำณร้อยละ 2.66 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มำจำก
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และ ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย อย่ำงไรก็ตำม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่นมีจำนวนที่ลดลงเป็นผลให้ยอดรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนปรับเพิ่มเล็กน้อยจำนวน 24 ล้ำนบำท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2552 ภำษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณโดยใช้อัตรำภำษีร้อยละ 25 ในขณะที่ปี 2551 ระหว่ำงปีได้มีกำรปรับปรุงภำษีเงินได้
นิติบุคคล ในงบกำไรขำดทุน เพิ่มขึ้นจำนวน ประมำณ 79 ล้ำนบำท ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล ตำม
พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 475 พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2551 โดยลดอัตรำภำษีจำกร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของ
กำไรสุทธิเฉพำะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้ำนบำท สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจำกนโนบำยกำรบัญชี
เรื่องภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริษัท ในกำรนี้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษัททีบ่ ันทึกบัญชีไว้ก่อนหน้ำด้อยค่ำลดลง
ประมำณ 79 ล้ำนบำท
สรุป
จำกผลกำรดำเนินงำนที่กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้นทั้งหมดสำมำรถสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่น่ำสนใจได้จำกตำรำงดังมีรำยละเอียด
ต่อไปนี้
2552
2551
2550
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
32.71
34.83
33.52
(ร้อยละ)
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ)
4.78
3.80*
6.22
อัตรำส่วนผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
7.20
3.84*
8.59
อัตรำควำมเสียหำย (ร้อยละ)
49.99
48.25
44.88
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำย (ร้อยละ)
43.40
44.49
47.14
อัตรำส่วนรวม (ร้อยละ)
93.39
92.74
92.02

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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Year
2009
2008
2007

Underwriting
Profit Margin1
\(%)
32.71
34.83
33.52

ROA2
(%)

ROE3(%)

Loss Ratio (%)4

Exp. Ratio (%)5

Combine Ratio
(%)6

4.78
3.80*
6.22

7.20
3.84*
8.59

49.99
48.25
44.88

43.40
44.49
47.14

93.39
92.74
92.02

1

กำไรจำกกำรรับประกันภัย ต่อ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
กำไรก่อนภำษีเงินได้ ต่อ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
3
กำไรสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถอื หุ้นเฉลี่ย
4
(ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี บวก ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหม) ต่อ เบี้ยประกันภัยทีถ่ ือเป็นรำยได้
5
(ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ บวก ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น บวก ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน) ต่อ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
6
Loss Ratio บวก Expenses Ratio
* ไม่รวมผลกระทบเรือ่ งกำรปรับอัตรำภำษีฯจำนวน 79 ล้ำนบำท
2

การวิจัยและการพัฒนา
บริษัท มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรแข่งขันด้ำนกำรขำย โดยมุ่งเน้นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำรดำเนินกำรหำข้อมูลควำมต้องกำรลูกค้ำในแต่ละช่องทำง ในรูปแบบต่ำงๆ และมีกำรนำ
ข้อมูล สถิติ ทั้งภำยในและภำยนอกมำใช้ในกำรประมวลผลในด้ำนกำรรับประกันภัยประเภทต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
ในปี 2552 บริษัท มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กว่ำ 9 ประเภท ทั้งในรูปแบบเฉพำะช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยพิเศษ และ
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทั่วไป เช่น กำรประกันภัยสุขภำพรำยเดี่ยว “เมืองไทย Health Smile”, กำรประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
“Accident Protect Plus”, กำรประกันภัยโรคร้ำยแรง Guy Fit, กำรประกันภัยธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม “เมืองไทย SME ยิ้มได้”
และกำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจประเภท 5 “Car Protect 5” เป็นต้น
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fees)
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้แก่สำนักงำนสอบบัญชีบริษัทสำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย
นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
800,000 บำท
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส ( 3 ไตรมำส )
600,000 บำท
(2) ค่ำบริกำรอื่น (non–audit fees)
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น ดังนี้
1. บริษัทสำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
1.1 ค่ำสอบทำนรำยงำนประจำปีต่อคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 100,000 บำท
โดย นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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1.2 ค่ำสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรลงทุนส่งคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 150,000 บำท โดย นำง นงลักษณ์ พุ่มน้อย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บำท
2. บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยนำยพรชัย กิตติปญ
ั ญำงำม เป็นค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 80,000 บำท
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
กำรรับ รองควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีนั้น ให้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัท ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนำจให้บุคคลใด
ลงนำมกำกับเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้
“บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้อ งแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้บริษัทขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพือ่ ให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็นสำระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว
(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
ระบบดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน
รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมำยให้ นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ
นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นำงนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมกำรผู้จัดกำร

………………….…………………

2. นำงกฤตยำ ล่ำซำ

กรรมกำรผู้จัดกำร

………………….…………………

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้รับมอบอำนำจ นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน เลขำนุกำรบริษัท

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ลำยมือชื่อ
……………………………………
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Comment [c5]: คุณสุพรแจ้งว่าทีถ
่ กู ต้อง

คือสิ้นปีค่ะ

เอกสำรแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั
3. รำยละเอียดของผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมตำมตำรำง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง
1.นำงกฤตยำ ล่ำซำ
กรรมกำรผู้จัดกำร
2.นำงนวลพรรณ ล่ำซำ
กรรมกำรผู้จัดกำร
* ลำออกจำกกรรมกำรผู้จัดกำร 11 ก.พ. 52
3.นำงปุณฑริกำ ใบเงิน
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

อายุ
(ปี)
46

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญำโท M.I.S.
Boston University
ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรกำรศึกษำ Boston
University

0.7697

52

ปริญญำโท MBA, University of Wisconsin

-

54

ปริญญำตรี เอกรัฐศำสตร์
คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริญญำตรี Mass Communication, Boston
University

43

* เข้ำเป็นกรรมกำรเมื่อ 25 ก.พ. 2552 และ
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อ 29 ต.ค. 52
4.นำยธนำกร ปุรณะพรรณ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
5.นำงจิตกำนต์ จันทรวิโรจน์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

47

0.4934

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2544 - 2551
2551-ปัจจุบัน
2545-2547
2548-มิ.ย.2551
มิ.ย.2551- 11 ก.พ. 2552
2537-2549
2550 – 2551
2551- 24 ก.พ.2552
25ก.พ. 2552–29ต.ค.
2552
30ต.ค. 2552- ปัจจุบัน
2542- 2551
2551-ปัจจุบัน
2541 - 2544
2545- 2551
2551-ปัจจุบัน

กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บจก. เมืองไทยประกันภัย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บจก.แฟคเตอริ่งกสิกรไทย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

6.นำงชะตำบุญ คูเปี่ยมสิน
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

55

ปริญญำโท กำรศึกษำ สำขำ Vocational
Education, Mississippi State University

7.น.ส.ชูพรรณ โกวำณิชย์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

48

8.MR. RICHARD FERRE
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

40

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
จำก Wagner College, และ สำขำบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ จำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ)
Postgraduate Diploma in Personnel and
Development, The Nottingham Trent University
Southampton Institute

9.นำยนิพนธ์ นิรมำนสกุล
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
10.น.ส.ทิพวรรณ ภำคพิเศษ
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
11.นำยวำสิต ล่ำซำ
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

53

12.นำยธโนดม โลกำพัฒนำ
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

51

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

52
38

ปริญญำตรี สำขำกำรเงินกำรธนำคำร
คณะพำณิชยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำโท เอกเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปริญญำโท MBA, Lehigh University

ปริญญำโท MBA, University of WisconsinMadison

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ช่วงเวลา
2548 - 2549
2550 - 2551
2551-ปัจจุบัน
2544 – 2548
2548 – 2549
2549 – 2550
2551-ปัจจุบัน
2542 – 2545
2546 – 2550
2550 – 2551
2551 – 2551
2551-ปัจจุบัน
2545 – 2551
2551-ปัจจุบัน
2543 – 2551
2551-ปัจจุบัน
2545-2547
2548 – 2551
2551-ปัจจุบัน
2539 – 2551
2551-ปัจจุบัน
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ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ทีป่ รึกษำ
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
Head of Policy Service
Head of Claims,Operation, Retail
Operation
Head of Operation
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำร

ประเภทธุรกิจ
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
ธนำคำรเอเชีย จก.(มหำชน)
บจก.เมืองไทยประกันภัย
Value Alliance Consulting
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
Fortis UK
Fortis Malaysia
Fortis International Europe
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.ภัทรประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บจก.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

เอกสารแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษทั ย่อย
ไม่มี
เอกสารแนบ 3
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) ได้ประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำร และ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทซึ่งได้จัดประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจำรณำรำยละเอียด และสอบทำนงบกำรเงินประจำปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง และ
มีกำรประชุมร่วมกับสำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพื่อสอบทำนแผนกำรสอบบัญชีและควำมเป็นอิสระ
ในกำรสอบบัญชี และประชุมพิจำรณำรำยละเอียดและสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลก่อนสอบทำน และภำยหลังสอบทำน สำหรับงวด
3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2552 จำนวน 5 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ
ตำมระเบียบบริษัท ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้แก่กำรสอบทำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรสอบทำนงบกำรเงิน สอบทำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรสอบ
ทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. สอบทำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและปฏิบัติตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ เช่น กำร
สอบทำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร สิทธิของผู้ถอื หุน้ สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทำงธุรกิจและกำรถ่วงดุลของผูบ้ ริหำร และ
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษทั ได้ดำเนินกำรตำมเงือ่ นไขทำงธุรกิจปกติ
2. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำรประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยใน และปรับปรุง
กระบวนงำนและระบบคอมพิวเตอร์หลักขององค์กร เพื่อกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน กำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด ซึ่งรวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดข้อผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำร
สิ้นเปลือง หรือกำรทุจริต ควำมเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลกำรปฏิบัติงำน
3. สอบทำนงบกำรเงินประจำปี 2551 และงบกำรเงินรำยไตรมำสประจำปี 2552 ของบริษทั เพื่อให้มั่นใจว่ำได้ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนบัญชีตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี 2543 ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ระบบบัญชีและงบกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมพิจำรณำงบกำรเงิน ได้
สอบทำนและสอบถำมผู้สอบบัญชีในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล รำยกำรปรับปรุง
บัญชีที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินที่มีสำระสำคัญ
4. กำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน แผนกำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

งบประมำณ

และอัตรำกำลัง

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแผนกำร

ตรวจสอบประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐำนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยงของบริษัทโดย
วำงแผนตรวจสอบกระบวนกำรประกันภัยต่อ

กระบวนกำรรับประกันภัยรถยนต์

กระบวนกำรบริหำรผลประโยชน์

กระบวนกำร

รับประกันภัยทั่วไป กระบวนกำรจัดทำรำยงำนงบกำรเงิน กระบวนกำรบริกำรของสำขำย่อย กระบวนกำรลงทุน และอื่นๆ เป็นต้น
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แบบ 56-1

5. สอบทำนแผนกำรสอบบัญชีและควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้พจิ ำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนแล้ว เพือ่
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในปี 2553 ได้แต่งตั้งนำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียน
เลขที่ 3182 และ/หรือ นำงสำววิสสุตรำ จริยธนำกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นำยชยพล

ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท

สำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,700,000
บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี พ.ศ. 2553 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บำท
2) สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล (รำยไตรมำส 3 ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน 600,000 บำท
3) ตรวจสอบรำยงำนประจำปีเพือ่ เสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจำนวน
เงิน 100,000 บำท
4) สอบทำนรำยงำนควบคุมภำยในและกำรลงทุนเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 150,000 บำท
5) สอบทำนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึงค่ำควำมนิยม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บำท
เพื่อนำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และทีป่ ระชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2553 พิจำรณำอนุมัติต่อไป คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ให้ควำมสำคัญด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

--------------------------------------------------(นำยพูลพิพฒ
ั น์ อังยุรีกลุ )
กรรมกำรตรวจสอบ
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-----------------------------------------------(นำยบรรยง พงษ์พำนิช)
กรรมกำรตรวจสอบ
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