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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

                                                           รายงานประจําป 2554 
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1. ขอมูลท่ัวไป 
 

1.1     บริษัท 
                           บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยมี 
                  สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน  
                  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400,  
                  0-2644-6500, 0-2695-0800    โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808        
                  ปจจุบันมีทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 151,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
  

1.2 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัท ตั้งใจมั่น จํากดั    22.96% 
บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด    22.57% 
 

 
        1.3     บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

  (ก) ศูนยรับฝากหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ที่ตั้ง เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7  ถนนรัชดาภิเษก 
                แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110  
                โทรศัพท : 0-2359-1200-01 
  (ข) ผูแทน ผูถือหุนกู  -ไมมี- 
  (ค) ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 ที่ตั้ง เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
 กรุงเทพมหานคร 10501 
 โทรศัพท 0-2264-0777, 0-2661-9190 

   
ช่ือผูสอบบัญชี  นางนงลักษณ  พุมนอย 

                               เลขทะเบียน  4172 
  (ง) ที่ปรึกษากฎหมาย  -ไมมี- 
  (จ) ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไมมี- 
  (ฉ) ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  -ไมมี- 
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2.     ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

 
        2.1     ขอมูลจากงบการเงิน 
 
                  ฐานะการเงินของบริษัท 

          (หนวย : พันบาท) 
รายการ 1 

ตารางสรุปงบดุล 
2552 % 2553 % 2554 % 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 1,250,039 55.6 1,574,712 62.6 1,410,703 52.8 
เงินใหกูยืม 22,218 1.0 17,697 0.7 13,798 0.5 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 322,600 14.3 287,115 11.4 529,254 19.8 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ – สุทธิ 240,579 10.7 242,561 9.6 227,890 8.5 
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 376 0.0 1,082 0.0 2,951 0.1 
เบ้ียประกนัภัยคางรับ 325,037 14.5 294,174 11.7 308,081 11.5 
รายไดจากการลงทุนคางรับ 6,785 0.3 5,875 0.2 6,679 0.3 
สินทรัพยอื่น 81,085 3.6 94,171 3.8 171,885 6.5 
รวมสินทรัพย      2,248,719 100.0       2,517,387 100.0       2,671,241      100.0 
       
เงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 850,915 37.8 853,052 33.9 883,622 33.1 
คาสินไหมทดแทนคางจาย 410,750 18.3 475,502 18.9 565,790 21.2 
เงินถือไวจากการประกันภัยตอ 37,223 1.6 40,947 1.6 29,801 1.1 
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันตอ 37,335 1.7 32,062 1.3 70,384 2.6 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร - 0.0 - 0.0 - 0.0 
หน้ีสินอื่น 233,928 10.4 281,622 11.2 398,121 14.9 
สวนของผูถือหุน 678,568      30.2 834,202 33.1 723,523 27.1 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    2,248,719 100.0    2,517,387 100.0    2,671,241 100.0 
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                                ผลการดําเนินงาน                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                       (หนวย : พันบาท) 

                                                               
 

 
  
 
 
         

 2552 % 2553 % 2554 % 
รายไดจากการรับประกันภัย       
   เบ้ียประกันภัย 1,854,853 100.0 1,971,752 100.0 2,077,765 100.0 
   หัก  เบ้ียประกันยกเลิกและสงคืน 36,278 2.0 40,091 2.0 41,737 2.0 
          เบ้ียประกันภัยตอ 187,665 10.1 229,766 11.7 220,683 10.6 
   เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 1,630,910 87.9 1,701,895 86.3 1,815,345 87.4 
 เงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได                  
   (เพิ่มขึ้น) ลดลง จากปกอน (109,605) -5.9 (2,137) -0.1 (30,570) -1.5 
   รวมรายไดจากการรับประกัน 1,521,305 82.0 1,699,758 86.2 1,784,775 85.9 
คาใชจายในการรับประกัน       
    คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวางป 917,776 49.5 1,023,525 51.9 1,022,510 49.2 
    คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 19,408 1.0 24,232 1.2 24,784 1.2 
    คาจางและคาบําเหน็จ 260,730 14.1 269,759 13.7 288,947 13.9 
    คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 22,670 1.2 37,205 1.9 35,851 1.7 
    รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 1,220,584 65.8 1,354,721 68.7 1,372,092 66.0 
กําไรจากการรับประกันภัย 300,721 16.2 345,037 17.5 
รายไดจากการลงทุน     

412,683 19.9 

    ดอกเบ้ียและเงินปนผลรับ 53,861 2.9 78,419 4.0 75,152 3.6 
    กําไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย         31,892 1.7    44,779 2.2 28,242 1.3 
    รายไดอื่น 6,714 0.4 7,699 0.4 9,801 0.5 
รวมรายไดจากการลงทุน 92,467 5.0      130,897 6.6 113,195 5.4 
คาใชจายในการลงทุน - 0.0 - 0.0 - 0.0 
กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุน 92,467 5.0      130,897 6.6 113,195 5.4 
รวมกําไรจากการรับประกันภัยและการลงทุน 393,188      21.2 475,934 24.1 525,878 25.3 
คาใชจายในการดําเนินงาน 367,505 19.8 403,998 20.5 455,960 21.9 
 25,683 1.4 71,936 3.6 69,918 3.4 
คาใชจายอื่น - 0.0 - 0.0 - 0.0 
กําไรกอนภาษีเงินไดและกอนผลสะสมของ       
     การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญช ี 25,683 1.4 71,936 3.6 69,918 3.4 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 6,564 0.4 8,056 0.4 26,663 1.3 
กําไรสทุธิสําหรับป 19,119 1.0      63,880 3.2 43,255 2.1 
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                                  2.2   อัตราสวนทางการเงิน 
 

รายการ     ป 2552      ป 2553      ป 2554 
1. อัตราสวนสภาพคลอง: LIQUIDITY RATIO    
   1.1 อัตราสวนสภาพคลอง        0.77         0.52 0.62 
   1.2 อัตราหมุนเวียนเบ้ียประกันคางรับ      71.90       57.84       53.60 
2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร: PROFITABILITY RATIO    
   2.1 RETENTION RATIO     89.68      88.11 89.16 
   2.2 อัตราการจายคาสินไหมทดแทน      61.60      61.64 58.68 
   2.3 อัตรากําไรขั้นตน      19.77     20.30 23.12 
   2.4 อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวม      18.63      18.85 21.74 
   2.5 อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย      42.65      41.25 43.89 
   2.6 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน       5.58       6.75 5.50 
   2.7 อัตราเบ้ียประกันรับสุทธิ       2.69       2.25 2.33 
   2.8 อัตรากําไรสุทธิ       1.18       3.49 2.28 
   2.9 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน       3.16       8.45 5.55 
3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน: EFFICIENCY RATIO    
   3.1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย       0.93      2.68 1.67 
   3.2 อัตราการหมุนของสินทรัพย       0.78      0.77 0.73 
4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน: FINANCIAL RATIO    
   4.1 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน       2.31      2.02 2.69 
   4.2 POLICY LIABILITY TO CAPITAL FUND       1.86      1.59 2.00 
   4.3 อัตราสวนเงินสํารองตอสวนของผูถือหุน       1.25     1.02 1.22 
   4.4 อัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพย    37.84         33.89       33.08 
   4.5 อัตราการจายเงินปนผล          87.16   78.26       52.54 
5. กําไรสุทธิตอหุน      0.13   0.42 0.29 
6. เงินปนผลตอหุน      0.11   0.33 0.15 
7. มูลคาตามบัญชีตอหุน     4.48   5.51 4.78 
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3.     ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทเปนบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายไดหลักมาจากเบี้ยประกันภัย  เม่ือบริษัทไดรับ 
        เบี้ยประกันภัยแลว  เบี้ยประกันภัยสวนหนึ่ง บริษัทจะนําไปทําการประกันภัยตอและอีกสวนหนึ่งบริษัทจะรับ 
        เสี่ยงภัยไวเอง  สําหรับในสวนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไวนั้น เมื่อหกัคาใชจายแลว  บริษัทจะนําไปลงทุนตาม 
        พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
        ประกันภัยเก่ียวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย  เพื่อแสวงหารายไดอีกสวนหนึ่ง 
 
                รายไดของบริษัทในรอบ 3 ปที่ผานมาเปนดังนี ้
 ป 2552 % ป 2553 % ป 2554 % 
รายไดจากเบี้ยประกันภัยรับ 1,818.57 95.2 1,931.66 93.7  2,036.03      94.7 
รายไดจากการลงทุน     90.22   4.7    128.40   6.2     108.90  5.1 
รายไดอ่ืน       2.25   0.1       2.50   0.1        4.29  0.2 
รวมรายได   1,911.04     100.0   2,062.56     100.0   2,149.22    100.0 
 

 
 
        บริการหลักของบริษัทมี  4 ประเภทคือ 
                     1. การประกันภัยรถยนต 
                1.1    การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance) 
               1.2    การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบงการประกันภัยในกลุมนี้ 
                                        เปน 5 ประเภท ไดแก ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5 
                                        ซึ่งมีความคุมครองที่แตกตางกัน                                
                     2.      การประกันอัคคีภัยคือ  การทําสัญญารับเสี่ยงภัยโดยบริษัทตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน         
                              แกผูเอาประกันในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกัน ไดเกิดความเสยีหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม     
                              หรือฟาผา หรือการระเบิดของแกสที่ใชประกอบการอุปโภคบริโภค  อาจขยายความคุมครอง 
                              ไปถึงเปยกน้ํา ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ น้ําทวม แผนดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน      
                              เปนตน 

     3.      การประกันภัยทางทะเลและขนสงคือ   การทําสัญญารับเสี่ยงภัยโดยบริษัทตกลงชดใชคาสินไหม 
              ทดแทนแกผูเอาประกันในกรณีที่ทรัพยสินที่เอาประกันไดเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนสง 
     4.      การประกันภัยเบ็ดเตล็ด    ซึ่งประกอบดวยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท       
              เชน  การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล , การประกันอุบัติเหตุเดินทาง , การประกันภัยชดเชยรายได,  
              การประกันภัยโรครายแรง, การประกันการเสี่ยงภัยระหวางกอสราง, การประกันโจรกรรม, 
              การประกันภัยสุขภาพ และ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเดินทางตางประเทศ เปนตน     
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        การตลาดและภาวะการแขงขัน 

(ก)   นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ และบริการที่สําคัญ 
        กลยุทธในการแขงขันการใหบริการที่รวดเร็ว, สะดวกพรอมกับสรางความประทับใจใหกับ 
        ผูเอาประกัน   และประชาสัมพันธใหรูจักบริษัทมากข้ึน  และใชเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัย                             
        ทุกรูปแบบ   และฝกอบรมใหพนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา 

                     จุดเดน 
                         -    เปนบริษัทที่ดําเนินการดานการประกันภัยรถยนตมายาวนานเกือบจะที่สุด   ในบรรดา   
                             บริษัทประกันภัยในปจจุบัน  ซึ่งทําใหมีประสบการณในการใหบริการแกผูเอาประกันภัย   
                               และผูเกี่ยวของ พรอมกับมีฐานขอมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที่คอนขางสมบูรณ 

        -    ฐานลูกคาที่คอนขางจะยาวนานกับทางบริษัท 
        -     มีวัฒนธรรมของบริษัทที่เขาใจความตองการของลูกคา   และผูเกี่ยวของเปนอยางด ี
               ซึ่งทําใหลูกคาและ ผูเกี่ยวของประทับใจกับการใหบริการของบริษัท 
        -     บริษัทมีฐานลูกคาที่คอนขางจะมีการกระจายที่ดี  กอปรกับเงินกองทุนของบริษัท 

                              ที่คอนขางมาก  ทําใหบริษัทมีความสามารถในการที่จะรับเสี่ยงภัยไวเองไดคอนขางสงู 
                     จุดดอย 

        -     งานของทางบริษัทเปนงานที่มาจากการตลาดโดยตรง  ไมมีงานที่ไดรับจากความสัมพันธ 
              ของการถือหุน  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 

                      ลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท 
                              เนื่องจากงานประกันภัยที่เปนงานดานอุตสาหกรรมใหญ ๆ นั้น  สวนใหญจะเปนการประกันภัย 
                       กับบริษัทประกันภัยที่มีความสัมพันธกันในรูปของการลงทุน   ดังนั้นจากโครงสรางของบริษัท 
                       ทางบริษัทฯมีเปาหมายในการที่จะทําการตลาดในกลุมลูกคารายยอย  หรือขนาดกลางซึ่งจะมี 
                       ความอิสระในการเลือกบริษัทประกันภัยคอนขางสูง  ทําใหจุดเดนในการใหบริการของบริษัท 
                       สามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไดสูง 
 
      (ข)    ภาวะการแขงขัน 

       ในป 2554 ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถขยายตัวอยางตอเนื่อง  เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง    
                รวมทั้งสิ้น 140,430 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 12.4 เปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  
                และเศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 3 ในชวงสามไตรมาสแรก จนกระทั่งไตรมาสที่ 4      
               ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาอุทกภัย สรางความเสียหายเปนวงกวางในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะ  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี มีนิคมอุตสาหกรรรมไดรับความเสียหายถึง 7 แหง 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ทําใหเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 หดตัวถึงรอยละ 9   
       ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยมีอัตราการขยายตัวเร็วกวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

               ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกรงของธุรกิจประกันภัย ประกอบกับประชาชนยังมีอัตราการถือครองกรมธรรม 
               ที่ต่ําอยูเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ โอกาสทีธุ่รกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตนั้น ยังมีศักยภาพอีกมาก  
               โดยเบี้ยประกันภัยรถยนตยังคงมีอัตราสวนสูงถึงรอยละ 60 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น  
               (Motor : Non-Motor = 60 :40) 
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        ปญหาอุทกภัยทําใหประชาชนมีความสนใจทําประกันภัยมากข้ึน โดยเฉพาะกรมธรรมที่คุมครอง 
                ภัยธรรมชาติ ทั้งแผนดินไหวและภัยน้ําทวม ธุรกิจประกันวินาศภัยอยูในภาวะการแขงขันที่รุนแรง 
                เกิดชองทางการขายที่หลากหลาย อาทิเชน การขายประกันผานธนาคารพาณิชย (Bancassurance), 
                การขายผานทางโทรศัพท (Telesales), Worksite   

 
               

             ตารางเบี้ยประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั้งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย         
    เบี้ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium)      

(หนวย:ลานบาท) 
ป (Year) ลําดับ ประเภทการประกันภัย 

Class of Business รายการ (Sub Class) 
2551 2552 2553 2554 

1 รถยนต  (Motor) 1.1 สมัครใจ (Voluntary) 51,327 54,307 63,683 67,895 
  1.2 บังคับ (Compulsory) 12,831 11,123 13,043 13,906 
   รวม (Total) 64,158 65,430 76,726 81,801 
2 อัคคีภัย (Fire) 2 อัคคีภัย (Fire) 7,500 7,787 8,049 8,042 
3 เบ็ดเตล็ด (Misc.) 3 เบ็ดเตล็ด (Misc.) 30,402 33,191 38,307 43,610 
4 ทะเล (Marine) 4 ทะเล (Marine) 4,194        3,634 4,626 4,753 
5 รวมทั้งสิ้น (Grand Total)   106,254   110,042 127,708 138,206 
               
 
    
4. ปจจัยความเส่ียง  

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได  และมีผลกระทบตอบริษัทฯ มีดังนี ้
         1.  ความเสี่ยงดานการแขงขันธุรกิจประกันภัย     
                    จากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึนในธุรกิจประกันภัยวินาศภัยและทําใหทุกบริษัทตอง 
               ปรับตัวกันอยางมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  ดวยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร 
               การใหบริการโดยมีการออกผลิตภัณฑใหมๆ  การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช  การโฆษณา        
               ประชาสัมพนัธ  รวมทั้งกําหนดกลยุทธในการรักษาฐานลูกคาเดิมและหาลูกคาใหม  เพื่อการขยาย      
               หรือคงไวซึ่งสวนแบงตลาดของบริษัท  การดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอสัดสวนระหวาง       
               เบี้ยประกันภัยที่ไดรับกับความเสี่ยงภัย  เพราะบริษทัมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงขึ้น 
                     ทางบริษัทฯ ไดมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยมีการพิจารณากําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม       
               กับชนิดของการรับประกันภัย  คุมคากับความเสี่ยงภัยและตนทุนที่เกิดขึ้น  มีนโยบายการรับประกนั     
               ที่เนนคุณภาพ  พรอมกับปรับกลยุทธทางการแขงขันโดยหาชองทางการตลาดใหมที่มีศักยภาพ  และ 
               พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับสภาวะและความตองการของลูกคาใหมากที่สุด 
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          2.  ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย 
                     นอกจากความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะธุรกิจของบริษัทในการรับประกันภัย  อาจมีความเสี่ยงจาก 
               ความเสียหายที่เพิ่มสูงข้ึนจากผลกระทบของปจจัยภายนอกทั้งจากสภาพทางภูมิศาสตร, ภัยธรรมชาติ, 
               ภัยพิบัติ และอุบัติภัย  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงตอบุคคลและทรัพยสิน 
                     ทางบริษัทฯ มีการจัดการกับความเสี่ยงดวยการพิจารณาคัดเลือกกลุมลูกคา ลักษณะกิจการ        
               ความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัยอยางเครงครัด  รวมทั้งกระจายความเสี่ยงภัยโดยจัดการ     
               ประกันภัยตอไวกับบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคงทั้งในประเทศและตางประเทศในรูปแบบของ   
               การทําประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา (Treaty Reinsurance), การประกันภัยตอแบบ 
               เฉพาะราย (Facultative Reinsurance)และการทําประกันภัยตอแบบความคุมครอง 
               ความเสียหายสวนเกิน (Excess of Loss) ทําใหบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงภัยจากการ 
               ประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทอยางเหมาะสมกับความสามารถในการรับประกันภัยของ 
               บริษัท ภายใตกรอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
          3.  ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    ขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับลูกคาและขอมูลสถิติตางๆ ที่นํามาใชในการพิจารณารับประกันภัย,      
               การบริการลูกคา และการวิเคราะหประกอบจัดทําแผนการตลาด  มีความสําคัญอยางมากตอ  
               การดําเนินธุรกิจของบริษัท  หากเกิดมีความสูญหาย หรือรั่วไหลไปสูบุคคลภายนอกหรือคูแขงขัน  
               จะทําใหไมเปนผลดีตอบริษัทฯ 
                     ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยการสรางระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลตาม 
               มาตรฐานสากล และยังมีระบบสํารองขอมูล  เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น และมีขอกําหนด                
               ระเบียบวิธีปฏิบัติอยางชัดเจนในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบขอมูล 
               เพื่อปองกันการสูญหายหรือรั่วไหลของขอมูล  และปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดเตรียมแผนสํารองการใช 
               พื้นที่ กรณีหากสํานักงานใหญไมอยูในสภาพใชงานได  ที่อาคารพาณิชย เลขที่ 108/6-7 ถนนรัชดาภิเษก  
               ซอยเทอดไท 33 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีระบบงาน ระบบเทคโนโลยีขอมูลและ  
               การสื่อสารเตรียมไวใหทุกอยางสามารถทํางานไดทันที เพราะฐานขอมูล (ดาตาเบส) ทั้งหมดบริษัท  
               จัดเก็บไวที่ธนาคารอยูแลว  เปนการรองรับแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ( Business Continuity     
               Plan : BCP) 
 
           4.  ความเสี่ยงจากการลงทุน 
                     การลงทุนของบริษัทฯ อยูภายใตขอบเขตและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ  
                และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งไดกําหนดชนิด  
                ของหลักทรัพยที่อนุญาต ใหลงทุน รวมทั้งควบคุมสัดสวนของการลงทุนในหลักทรัพยไวดวย 
                     ทางบริษัทฯ ไดมีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในรูป 
                ของเงินฝากธนาคาร, พันธบัตร, หุนกู, หุนสามัญ และหนวยลงทุน ไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย, 
                เงินปนผล และกําไรจากการขายหลักทรัพย  ซึ่งผานการพิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบจากฝายบริหาร 
                ของบริษัทฯ  โดยทางบริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงประเภท 
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                หลักทรัพยเก็งกําไร และจะเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพ และใหผลตอบแทนที่แนนอน 
        สมํ่าเสมอ 
 

5. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
5.1   ผูถือหุน 

  กลุมผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป มีจํานวนไมถึง 10 ราย   ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2554  
                 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อจายเงินปนผล     

ผูถือหุน จํานวนผูถือหุน สัดสวน (%) 
1.    บริษัท ตั้งใจมั่น จํากัด 34,785,420 22.96 
2.    บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั 34,192,140 22.57 
3.    นางจีราภรณ  บูรณะสมบัต ิ 9,119,700 6.02 
4.    BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 7,548,000 4.98 
5.    บริษัท เจนพันธ พร็อพเพอรต้ี จํากัด 7,541,324 4.98 
6.    LIM & TAN SECURITIES PTE LTD 6,492,000 4.29 
7.    นายเทพพันธ  อัศวะธนกุล 6,300,000 4.16 
8.    น.ส.เจนจิรา  อัศวะธนกุล 6,300,000 4.16 
9.    นายคงวุฒิ  บุณยโพธิกุล 4,050,000 2.67 
10.   น.ส.รจนา  ธีราวิทยางกูร 3,834,880 2.53 
11.   นางสุเทพี  อัศวะธนกุล 2,104,692 1.39 

 
         5.2    การจัดการ 
                  โครงสรางการจัดการ 
                  รายช่ือคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

        1.   นาวาอากาศโททินกร   พันธุกระวี   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ* 
         2.   พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ                   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ* 
                        3.   นายมงคล   เปาอินทร    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ* 

        4.   นางพิไล   เปยมพงศสานต                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ* 
        5.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ                                              กรรมการอิสระ* 

         6.   ดร.พิเศศ   บูรณะสมบัต ิ    กรรมการ 
        7.   นายจีรพันธ   อัศวะธนกุล                                 กรรมการผูอํานวยการ 

                        8.   นายถวัลย  วิรานนท     กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ 
         9.   นางสุเทพี  อัศวะธนกุล    กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ 
       10.   นางสุณีย  ธีราวิทยางกูร       กรรมการบริหาร 
                   * กรรมการอิสระถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไมเปน   
                      กรรมการบริหาร ลูกจาง พนักงาน ที่ปรกึษา ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือคูสมรสของ     
                      ผูบริหาร ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ มีความเปนอิสระในการทําหนาที ่
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                  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

       ขอที่  1   ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา  7  คน  และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ             
                     จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
       ขอที่  2   ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ   ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   

(1) ผูถือหุนคนหนี่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
                                     (2)   ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคนเดียว 
                                             หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
                                     (3)   บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 
                                             เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ       
                                             การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ  
                                             จะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
                       ขอที่  3  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3  เปนอัตราสวน  
                                     ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน  3  สวนไมได  ก็ใหออกจํานวนที่ใกลเคียงที่สุด 
                                     กับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง ในปแรก และปที่ 2  ภายหลังจดทะเบียน                
                                     บริษัทนั้น  ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนง 
                                     นานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง 
                      ขอที่  4   นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
                                     (1)  ตาย 
                                     (2)  ลาออก 
                                     (3)  ขาดคุณสมบัติ หรือลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
                                     (4)  ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
                                     (5)  ศาลมีคําสั่งใหออก 
                       ขอที่  5  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที ่

                     ใบลาออกไปถึงบริษัท 
                       ขอที่  6  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุผลอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะ 

                     กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการ     
                     แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา  
                     2 เดือน  บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว  จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ           
                     ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน   มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง   ตองประกอบดวย                
                     คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

                      ขอที่  7   ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได    
                     ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    
                     และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม  และมี    
                     สิทธิออกเสียง                 

                      ขอที่  8   กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 
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                      ขอที่  9   ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ   ในกรณีทีค่ณะกรรมการ  
                                     พิจารณาเห็นสมควร  จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได    
                                     รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย                  
                      ขอที่ 10   ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานน 

                      กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  ในกรณีทีประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  
                      หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปน   
                      ประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการ 
                      ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม     
                      ใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมี 
                      สวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  ถาคะแนนเสียงเทากัน 

                                      ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
                      ขอที่ 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมาย 

                      สงหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม  เวนแตในกรณีจําเปน   
                      รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนด 
                      วันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

                      ขอที่ 12   กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท     
                                      ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 
                      ขอที่ 13   หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น  ที่มี 

                      สภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท    เวนแตจะแจงใหที่ประชุม 
                      ผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

                      ขอที่ 14   กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา   หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้น 
                      หรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

                      ขอที่ 15   ใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 
                      -  กรรมการสองทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัท 
                      -  คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการ  ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   พรอมประทับตรา 
                         สําคัญของบริษัท 

 
                    ในรอบป 2554 คณะกรรมการมีการประชุมรวม 6 ครั้ง  จํานวนการเขารวมประชุมของกรรมการ 
               แตละทาน  เปนดังนี ้
                    1.  พลเรือเอกชัชวาลย  คงดิศ                              ( 5 ครั้ง ) 
                    2.  นายมงคล  เปาอินทร                                     ( 5 ครั้ง ) 
                    3.  นางพิไล  เปยมพงศสานต                              ( 3 ครั้ง )    
                    4.  ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ                                    ( 6 ครั้ง )    
                    5.  ดร.พิเศศ  บูรณะสมบัติ                                  ( 5 ครั้ง )                  
                    6.  นายจีรพันธ  อัศวะธนกุล                               ( 6 ครั้ง ) 
                    7.  นายถวัลย  วิรานนท                                       ( 6 ครั้ง )  
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                    8.  นางสุเทพี  อัศวะธนกุล                                  ( 6 ครั้ง ) 
                    9.  นางสุณีย  ธีราวิทยางกูร                                 ( 5 ครั้ง ) 
 
                 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      1.   พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ                               ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2.   นายมงคล   เปาอินทร                                       กรรมการตรวจสอบ 
                      3.   นางพิไล   เปยมพงศสานต                                กรรมการตรวจสอบ 
                      4.   นางสาวสิรินทร   นันทวรเศรษฐ                       เลขานุการ 
               
   อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ                                        
   คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังตอไปนี ้
    1)   สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง 
    2)   สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน           
                              (Internal Audit) ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน 
                              ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางผูอํานวยการฝาย   
                              ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฎิบัติหนาที่ตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
        ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

  4)    พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท   
                             และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี     
                             ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
                     5)    พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป  

       ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนีเ้พื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว      
       สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป 
        ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวย  
        ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

           (ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน  เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
           (ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
           (ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
                                     ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
           (ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
                              (จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
                              (ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการ 
                                     ตรวจสอบแตละทาน 
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                              (ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติ 
                                     หนาที่ตามกฎบัตร (charter) 
           (ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ     
                                     ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7)     คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของ 
บริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก  ยังเปนของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อสกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง                  ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / 

(%) ผูบริหาร  บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี 94 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0.06% - 2542-2554 ประธานกรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542-2554 ประธานกรรมการ บจก.อายิโนะโมะโตะ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประเทศไทย)
กิตติมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ 82 1. โรงเรียนนายเรือ 0.05% - 2544-2554 กรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2. โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 2544-2554 ประธานคณะกรรม- บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
3. Naval Postgraduate School หลักสูตร การตรวจสอบ
   International Defense Management
   จากกองทัพเรือสหรัฐ
4. วิทยาลัยกองทัพเรือ
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ชื่อสกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง                  ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / 

(%) ผูบริหาร  บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายมงคล เปาอินทร 82 นิติศาสตรบัณฑิต , เนติบัณฑิต 0.14% - 2544-2554 กรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2544-2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2544-2554 กรรมการบริหาร บจ.เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส
2547-2554 ประธานกรรมการ บมจ.ปริญสิริ(2000)

นางพิไล เปยมพงศสานต 75 1. ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี - - 2539-2554 ท่ีปรึกษา บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542-2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2.  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 2542-2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ
3.  ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) 2547-2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตารพอพเพอรต้ี
4.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP จาก IOD 2542-2554 ประธานบริษัท บจก.ออดิต แอนด 

แมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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ชื่อสกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง                  ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / 

(%) ผูบริหาร  บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ 68 1. ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต - - 2548-2554 กรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร
    ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ 65 1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ New York  0.05% - สามีนางจิราภรณ  บูรณะ- 2534-2554 ผูรับใบอนุญาต / กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
    University, USA    สมบัติ ซึ่งเปนพ่ีสาวของ ผูจัดการ / ครูใหญ
2. ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    นายจีรพันธ อัศวะธนกุล 2539-2554 ผูรับใบอนุญาต / กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย-
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตม   (กรรมการผูอํานวยการ ผูจัดการ / ครูใหญ ลุมน้ําปง
3. ปริญญาเอก Education Administration บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน) 2541-2554 อธิบการบดี วิทยาลัยลุมน้ําปง
   จาก Illinois State University, USA 
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ชื่อสกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง                  ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / 

(%) ผูบริหาร  บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายจีรพันธ อัศวะธนกุล 53 1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7.33% 1. สามีนางสุเทพี อัศวะ- 2535-2554 กรรมการผูอํานวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ธนกุล (กก.รองกก.ผอ.) 2535-2554 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
2. ปริญญาโทการบัญชี University Of 2. นองชายนางจีราภรณ 2543-2554 กรรมการ บจ.กลางคุมครองผูประสบ
    Texas At Austin (U.S.A)     บูรณะสมบัติ  ภรรยา  ภัยจากรถ
3.ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD     นายพิเศศ บูรณะสมบัติ 2552-2554 นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย

   (กรรมการ)

นายถวัลย วิรานนท 63 1. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.05% - 2543-2554 กรรมการรองกรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD ผูอํานวยการ

นางสุเทพี อัศวะธนกุล 52 1. ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 1.56% 1. ภรรยานายจีรพันธ อัศวะ- 2544-2554 กรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ธนกุล (กก.ผอ.) 2542-2554 กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 2. นองสาวนางสุณีย 2547-2554 ผอ.ฝายการเงินและบัญชี บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
    Tarlenton  State University (U.S.A)     ธีราวิทยางกูร (กรรมการ)
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP จาก IOD
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ชื่อสกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง                  ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / 

(%) ผูบริหาร  บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นางสุณีย ธีราวิทยางกูร 60 1. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.008% พ่ีสาวนางสุเทพี อัศวะธนกุล 2544-2554 กรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD (กก.รองกก.ผอ.)

19



 

   20 

                การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
                ทางบริษัทไมมีการผานคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบริหาร  
     
                คาตอบแทนผูบริหาร 
                        คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
                        ก.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ 
                             ป 2554 ดังนี ้

    1.     นาวาอากาศโททินกร   พันธุกระวี          560,000.00       บาท 
     2.     พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ           540,000.00       บาท 
     3.     นายมงคล   เปาอินทร                           440,000.00       บาท 

4. นางพิไล  เปยมพงศสานต                                   440,000.00       บาท 
5. ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ                                         340,000.00       บาท  

        6.     ดร.พิเศศ   บูรณะสมบัติ           160,000.00       บาท 
                                  7.     นายจีรพันธ  อัศวะธนกุล                                    160,000.00       บาท 
     8.     นางสุเทพี   อัศวะธนกุล                          160,000.00      บาท 
                    9.     นายถวัลย  วิรานนท                          160,000.00      บาท 
                  10.     นางสุณีย   ธีราวิทยางกูร                          160,000.00      บาท 
                        ข.  ผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไปของบริษัทฯ ทั้งหมด 24 ทาน ไดรับคาตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนัสในป 2554 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,036,800.00 บาท 
 
               การกํากับดูแลกิจการ 
                        คณะกรรมการบริษัทไดปฎิบัติตามขอพึงปฎิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (code of  
               best practices) ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย 
 
               การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
                        บริษัทกําหนดใหขอมูลทางการบัญชีตองเปนความลับในฝายที่รับผิดชอบ  จะไมสามารถเผยแพร       
               แมกับฝายบริหารที่ไมเกี่ยวของกอนที่งบการเงินจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน 
 

การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
               1.    สิทธิของผูถือหุน 
                           คณะกรรมการของบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ  โดยกําหนด                    
                     นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและ 
                     ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ 
                     เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุนภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
                           บริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กฎหมาย 
                     กําหนด   ในป 2554 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 22 เมษายน 2554  มีกรรมการ 8 ทาน 
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                     เขารวมประชุม  โดยทางบริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด  ซึ่งเปน 
                     นายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 
                     7 วัน   ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทากันในการตรวจสอบการดําเนินงาน 
                     ของบริษัท, สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไดลงบันทึกไวในรายงานการประชุม 
         
               2.   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
                           ในการประชุมสามัญผูถือหุน  สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง        
                      บริษัทเสนอใหมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนน 
                      เสียงแทน   สวนมาตรการปองกันขอมูลภายใน คณะกรรมการหามกรรมการและผูบริหารซื้อขาย 
                      หุนบริษัทในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินเผยแพร   ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหาร 
                      ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฎวามีการซื้อขายหุนในชวงนั้นเลย  รวมทั้งหาม 
                      ไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก หรือ 
                      บุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ  ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูล 
                      ภายในหนา 20 
 
               3.    บทบาทของผูมีสวนไดเสีย   

            บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก เชน พนักงาน, 
       ผูถือหุน, ลูกคา, คูแขงขันทางการคาและสังคม   เนื่องจากทางบริษัทฯไดเล็งเห็นถึงการสนับสนุน          
       ของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งจะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ และเจริญกาวหนาในการดําเนินธุรกิจ 
       พนักงาน : เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายธุรกิจของบริษัท  ทางบริษัทฯ 
                         ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ       
                         โดยจัดใหมีการอบรมภายในและภายนอกบริษัท  รวมทั้งสวัสดิการตางๆ เชน     
                         เงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ,  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนตน    
       ผูถือหุน  :  บริษัทมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตและไดรับผลตอบแทนที่ดีแก 
                         ผูถือหุน  โดยมีนโยบายการจายเงินปนผลที่ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
                         และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 
       ลูกคา  :     บริษัทมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับสภาวะและความตองการของลูกคา 
                        รวมทั้งการขยายสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใหแกลูกคา 
       คูแขงขันทางการคา  :  บริษัทยึดถือปฏิบัติภายในกติกาของการแขงขันที่ดีและเปนธรรม  
       สังคม  :    บริษัทฯ ไดรวมทํากิจกรรมปลูกปาชายเลนกับสมาคมประกันวินาศภัย ที่ศูนยอนุรักษปาชายเลน 
                        ตําบลคลองโคน  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2554 
 
4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

                           คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท  งบการเงินไดจัดทําขึ้นตาม 
                    มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัต ิ
                    อยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีในการจัดทํา  รวมทั้งการ 
                    เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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            คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  เพื่อใหม่ันใจวาการบันทึกขอมูล 
                    ทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน  พรอมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย    
                    กรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน  
                    โดยไดแสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําป 

           บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน  โดยคาตอบแทนอยูในระดับ 
                    เดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ  ซึ่งไดผาน 

    การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบาย 
    ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและของผูบริหารแตละทาน 

                    คาตอบแทนที่เปนตัวเงินไดระบุรายละเอียดไวในหนาที่ 20  แคไมไดเปดเผยคาตอบแทนของ 
    กรรมการที่เปนผูบริหารในสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทอื่น  เพราะไมใชขอมูลของบริษัท 

                           คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงขอมูลของบริษัทวามีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและ 
                    ผูมีสวนไดเสียของบริษัท  จึงไดเนนและถือปฏิบัติกับฝายบริหารในการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน 
                    และเชื่อถือได     

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน, 
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทาน และกรรมการอิสระ 4 ทาน   สวนประธานกรรมการเปน 
 กรรมการอิสระ, ไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร และไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ 
 ผูจัดการ  เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจํา 

                      ทางบริษัทมีเฉพาะคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งมีการกําหนดสมาชิก 
                      และหนาที่ความรับผิดชอบไวในรายละเอียดหนา 11 ถึง 14 
                            คณะกรรมการมีกําหนดประชุมทุกสองเดือน  โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา 
                      และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือ 
                      เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อให 

คณะกรรมการไดศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม  การประชุมจะใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร  พรอมจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผาน 
การรับรองจากคณะกรรมการ 

                            ทางบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และการปฏิบัติงาน 
จึงไดกําหนดหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบตัิงานไวเปนลายลักษณอักษร 
มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน  และการแบงแยกหนาที่ของ 
ผูปฏิบัติงาน  ผูติดตามควบคุมรวมทั้งประเมินผลออกจากกัน  เพื่อใหเกิดการตรวจสอบระหวางกัน 
อยางชัดเจน   บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม 

                      ทางการเงินของบริษัทวาไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
                      กฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัท (Compliance Control)    คณะกรรมการได 
                      กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายใน 
                      มีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที ่

             



 

   23 

                การควบคุมภายใน 
                        บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิด 
               ประสิทธิผล โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทาน 
               ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงาน    
               และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนด และกฎหมาย 
               ที่เก่ียวของ                        
                       สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ กําหนดไวดังนี ้

1. กําหนดโครงสรางการจัดองคกร  มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบระหวาง 
                              หนวยงานระดับตางๆ อยางชัดเจน  มีการมอบหมายอํานาจอนุมัติและสั่งการเพื่อให 
                              การปฏิบัติงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ       
                       2.    กําหนดระเบียบ คําสั่ง วิธีปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติภายในและแจงให 
                              พนักงานทุกระดับไดทราบทั่วกัน 
                       3.    กําหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ประมาณการผลดําเนินงาน  เพื่อใชเปนแนวทาง 
                              การบริหารและควบคุมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
                       4.    กําหนดนโยบายบริหารงานบุคคล โดยคลุมถึงการสรรหาบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา 
                              บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตําแหนง 
                              เพื่อความชัดเจนและเปนธรรม 
                       5.    ระบบเทคโนโลยีขอมูล  บริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญของระบบเทคโนโลยีขอมูล จึงจัดให 
                              มีระบบการรักษาความปลอดภัย และพัฒนาระบบขอมูลใหถูกตองสมบูรณและเพียงพอ 
                              ตอการจัดทํารายงานขอมูลเพื่อนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนไปตามมาตราฐาน 
                              การบัญช ี

 
 

6. รายการระหวางกัน   
ไมมี 

 
 
7. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
       อัตราสวนสภาพคลอง : LIQUIDITY RATIO 
                                                                                               2553                         2554 
        อัตราสวนสภาพคลอง                                                     0.52                          0.62                       
        อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับ                                57.84                        53.60 
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        สําหรับโครงสรางเงินทนุของบริษัท ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียน  ประกอบดวย :- 

                                (หนวย:พันบาท) 
 2553 % 2554 % 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 287,115 34.5 529,254 46.7 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน (ครบกําหนดไมเกิน 1 ป) 120,000 14.4 97,420 8.6 
หลักทรัพยเงินลงทุนระยะสัน้ 119,749 14.4 186,134 16.4 
เบี้ยประกันภัยคางรับ 295,256 35.5 311,032 27.4 
รายไดจากการลงทุนคางรับ 5,875 0.7 6,679 0.6 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,184 0.5 3,851 0.3 
                รวมสินทรัพยหมุนเวียน 832,179 100.0 1,134,370 100.0 

                               
 ในรอบป 2554 ทางบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 2,036.03 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 

        ประมาณรอยละ 5.40  และมีกําไรจากการรับประกันภัย 412.68 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากระยะเวลา                 
        เดียวกันของปกอนรอยละ 19.61  เนื่องจากการมีคาใชจายในการเพิ่มผลิตภัณฑประกันภัยใหม 
        ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
 

                               เศรษฐกิจไทยในป 2554 ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 จากป 2553 ซึ่งขยายตัวสูงถึงรอยละ 7.8  โดย 
                          สามไตรมาสแรกของป 2554 สามารถขยายตัวรอยละ 3 แมวาปริมาณการผลิตรถยนตไดรับผลกระทบจาก     
                          ปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนยานยนต เนื่องจากเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุนใน 
                          เดือนมีนาคม 2554 แตก็สามารถกลับมาฟนตัวไดตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554  ขณะที่ภาคการสงออกสินคา 
                          เกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การลงทุนภาคเอกชน และสินเชื่อเพื่อการบริโภคยังขยายตัวไดดี จาก 
                          สภาพคลองในระบบการเงินทีมี่มาก จนกระทั่งในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจไทยหดตัวถึงรอยละ 9 โดยไดรับ        
                          ผลกระทบจากปญหาอุทกภัย ซึ่งรุนแรงมากกวาป 2526 และ 2538 ที่เคยเกิดข้ึน สรางความเสียหายเปนวงกวาง    
                          ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้งผลผลิตขาวและสินคาอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงาน 
                          อุตสาหกรรมไดรวมกันสํารวจวา มีโรงงานที่ไดรับความเสียหายถึง 8,454 แหง มูลคาความเสียหายรวม  
                          345,152 ลานบาท โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี มีนิคมอุตสาหกรรมไดรับ 
                         ความเสียหายถึง 7 แหง มูลคาความเสียหาย 237,410 ลานบาท ซึ่งเปนแหลงผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต       
                         ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟา ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑยางและพลาสติก เปนตน  
                         ซึ่งเปนโรงงานผลิตชิ้นสวนและวัตถุดิบตนน้ํา สงผลกระทบตอหวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่ืนๆ       
                         ทําใหเกิดการขาดแคลนชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิต สงผลกระทบตอเนือ่งทําใหการสงออกสินคา 
                         อุตสาหกรรมหดตัว การลดลงของกิจกรรมการผลิตและอุทกภัยที่ขยายวงกวางทําใหมีสินคาไมเพียงพอตอ 
                         ความตองการ แมโรงงานนอกพื้นที่ประสบภัยจะเพิ่มการผลิตได แตไมสามารถขนสงสินคาเพื่อจําหนาย 
                      ในประเทศไดในหลายพื้นที ่ทําใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว นอกจากนี้นักทองเที่ยว 
                      ตางประเทศชะลอการเดินทางมาไทยในพื้นที่ประสบอุทกภัย แตการทองเที่ยวเปนภาคธุรกิจที่สามารถ 
                      ฟนตัวไดในระยะเวลาอันสั้นในเดือนธันวาคม สําหรับดานเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม 
                      ยังอยูในเกณฑดี อัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ํารอยละ 0.7 แมอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 3.8  
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                         เรงตัวข้ึนตามราคาอาหารและพลังงาน ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในชวงครึ่งแรกของป  
                         จากความไมสงบที่เกิดข้ึนในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ แตเริ่มแผวลงในชวงปลายป สําหรับ 
                         เสถียรภาพตางประเทศอยูในเกณฑมั่นคง โดยดุลการชําระเงินเกินดุล         
                         ตลาดตราสารหนี ้
                              อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับข้ึนอยางตอเนื่อง 5 ครั้งจากรอยละ 2.25 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.50  
                         โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหความสําคัญกับอัตราเงินเฟอที่มีแนวโนมสูงขึ้น และ 
                         อัตราดอกเบี้ยแทจริงที่ติดลบ สําหรับทั้งป 2554 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยรวมปรับสูงขึ้น  
                         โดยในชวงคร่ึงแรกของป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นและปานกลางปรับเพิ่มข้ึน ตามทิศทาง 
                         อัตราดอกเบี้ยนโยบาย สวนในชวงครึ่งหลังของป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสวนใหญปรับลดลง  
                         ตามการคาดการณของตลาดตอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความเชื่อม่ันของนักลงทุนที ่
                         ปรับลดลงจากปญหาเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัย 
                         ตลาดตราสารทุน 
                              ในชวงตนป ตลาดหุนไทยปรับตัวผันผวนจากนักลงทุนตางชาติปดสถานะทํากําไรในตลาดหุนกลุม  
                         TIPs (ไทย อินโดนีเชีย ฟลิปปนส) ซึ่งเปนกลุมตลาดที่ใหผลตอบแทนสูงในชวงที่ผานมา โดยตลาดหุนไทย 
                         สรางผลตอบแทนในป 2553 ถึงรอยละ 40.6 ประกอบกับความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟอ แนวโนมอัตราดอกเบี้ย 
                         ขาข้ึน ปญหาหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรป ปญหาภัยธรรมชาติ และความวุนวายในตะวันออกกลางซึ่งมี 
                         ผลตอทิศทางราคาน้ํามัน เปนปจจัยหลักที่กดดันภาวะการลงทุนอยางตอเนื่อง นอกจากนี ้ประเด็นทางการเมือง 
                         มีบทบาทตอการปรับฐานของตลาดหุนไทย เนื่องจากความวิตกตอนกัลงทุนตางชาติถึงความวุนวายทางการเมือง 
                         ที่อาจเกิดข้ึน โดยมีการขายทํากําไรเพื่อลดความเสี่ยง แตเมื่อผานการเลือกตั้ง โดยพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกต้ัง 
                         โดยปราศจากความวุนวายทางการเมือง ทําใหกระแสเงินทุนตางชาติไหลกลับเขาในตลาดหลักทรัพยอีกครั้ง  
                         ทั้งนี ้ความเคลื่อนไหวของ SET Index ในป 2554 มีความผันผวนสูง อยูในกรอบ 840-1,150 จุด จากปจจัย 
                         กดดันขางตน โดย ณ 30 ธันวาคม 2554 SET Index ปดที่ระดับ 1,025.30 และใหอัตราผลตอบแทน YTD – 
                         รอยละ 0.72 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 28,854 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน 
 
                              ภาพรวมตลาดหุนไทยในป 2554 มีสภาพคลองสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เปนผลมาจาก 
                         ตลาดหุนไทยมีฐานนักลงทุนในประเทศเปนสวนใหญถึงรอยละ 55 ทําใหดัชนีตลาดหุนไทยปรับลดลงไมมาก   
                         แมวานักลงทุนตางชาติจะขายออกก็ตาม โดยนักลงทุนในประเทศเปนผูซื้อสุทธิ 3.32 หม่ืนลานบาท และบัญชี 
                         บริษัทหลักทรัพยที่ซื้อสุทธิที่ 1.3 พันลานบาท สวนทางกับนักลงทุนตางชาติที่มีมูลคาสัดสวนการซื้อขาย 
                         รอยละ 22.78 สูงสุดในรอบ 3 ป แตกลับเปนผูขายสุทธิที่ 5.2 พันลานบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศ 
                         ขายสทุธิที่ 2.9 หม่ืนลานบาท  
                     
                              บริษัทมีรายไดจากการลงทุนทั้งสิ้น 113.20 ลานบาท  ลดลงจากปกอนรอยละ -13.52   
                         มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 51.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ12.86  ทําใหโดยสรุปแลว          
                         ในป 2554 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ 43.25 ลานบาท  และ ณ วันสิ้นป บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 
                         ทั้งสิ้น 2,671.24 ลานบาท 
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                           แนวโนมในอนาคต                   

       ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวา เศรษฐกิจไทยจะเติบโตรอยละ 4.8 ซึ่งเปนการคํานวณบน
สมมติฐานวาเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวลงและยัง
ขาดแนวทางการแกปญหาที่ชัดเจน รัฐบาลยุโรปหลายประเทศมีหนี้ครบกําหนดจํานวนมากในป 
2555  และตองการกูเงินเพิ่ม แตตลาดเงินตลาดทุนไมมั่นใจความสามารถในการชําระหนี้ สงผลให
อัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลแตละประเทศตองจายปรับสูงขึ้น รัฐบาลบางประเทศอาจจะตองเขาสู
กระบวนการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งจะสงผลกระทบตอสถาบันการเงินขนาดใหญที่ลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศเหลานั้นอยู หากปลอยใหลมละลาย ยอมสงผลลุกลามเปนลูกโซ ทําให
สถาบันการเงินทั่วยุโรปตองลมละลายตามไปดวย              
       ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะจากกลุมประเทศยุโรปนั้น ผลกระทบ
ทางตรงคงไมมากนัก เพราะปจจุบันไทยสงออกไปยังกลุมประเทศยุโรปเพียงรอยละ 10  อยางไรตาม
ประเด็นที่หวงคือ ผลกระทบทางออม ที่อาจกระทบตอตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ ซึ่งอาจมีผล
ตอเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจจริงได 

                                  ภาคการผลิตของประเทศเริ่มฟนตัวจากปญหาอุทกภัย ทําใหเกิดการลงทุนใหมๆ ขึ้น โดยเฉพาะ 
การกอสรางซอมแซมความเสียหายของสถานประกอบการ และนําเขาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเคร่ืองจักร 
ที่เสียหาย การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยคาดวาจะไดรับปจจัยหนุนจากการผลิตที่นาจะกลับมาไดภายใน 
ครึ่งปแรก ซึ่งทําใหภาคการสงออกฟนตัวขึ้นตามไปดวย ขณะทีก่ารบริโภคภาคเอกชนและการทองเที่ยวนั้น 
ไดรับผลกระทบแคเพียงระยะสั้น และนาจะฟนตัวไดใน 1-2 เดือน การใชจายและมาตรการภาครัฐจะมี 
บทบาทสําคัญในการชวยเหลือฟนฟู สวนภาวะการเงินโดยรวมที่ยังผอนคลายจะสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจ 
       แนวโนมเงินเฟอนาจะทรงตวัอยูในระดับสูง โดยกนง. ประเมินแนวโนมเงินเฟอทั่วไปในปนี้ไวที่
ระดับ 3.5% โดยแรงกดดันเงินเฟอนาจะมาจากภาครัฐผานมาตรการตางๆ ไมวาจะเปนการจํานําราคาขาว 
การปรับข้ึนเงินเดือนขาราชการและคาจางแรงงานข้ันตํ่า การทยอยปรับราคาแกซ NGV และ LPG  
ทุกเดือน ประกอบกับสถานะของกองทุนน้ํามันฯ ติดลบกวา 1.4 หมื่นลานบาท รัฐบาลจึงตองลดภาระ
หนี้กองทุนฯ เพื่อใหสถานะกลับมาเปนบวก ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น การสงเงินเขากองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เคยหยุดไว ก็เร่ิมกลับมาเก็บอีกครั้ง เปนตน ในป 2555 นี้ สภาพคลองของตลาดหุนไทยยังมี
แนวโนมที่ครองแชมปสูงสุดในภูมิภาคอยู จากสัดสวนนักลงทุนในประเทศที่ยังคงมีบทบาทสําคัญใน
ตลาดหุนไทย ขณะที่นโยบายรัฐหลายอยางจะสงผลดีตอการลงทุน เชน การปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เปนตน 
 

ธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2555 จะเติบโตตอเนื่อง จากเหตุการณภัยธรรมชาติทั้งแผนดินไหว 
ในประเทศญี่ปุน และเหตุการณน้ําทวมในหลายพื้นที่ของประเทศ ไดสรางความเสียหายเปนอยางมาก  
ทําใหประชาชนสนใจทําประกันภัยมากขึ้น โดยเฉพาะกรมธรรมที่คุมครองภัยธรรมชาติ ทั้งแผนดินไหว 
และภัยน้ําทวม เขามาซื้อประกันภัยเพิ่มเติมจากอัคคีภัย นอกจากนี้มาตรการภาษีรถคันแรกที่จะสิ้นสุด 
ในปลายป 2555 คาดวาจะมีสวนชวยกระตุนแรงซื้อในชวง 3 ไตรมาสหลังของป 2555 ไดมาก ประกอบกับ 
รัฐผอนผันใหมีการนําเขารถยนตใหมทั้งคันช่ัวระยะเวลาหนึ่ง โดยใชฐานภาษีเชนเดียวกับการผลิตในประเทศ  
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สําหรับผูผลิตที่ไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิง เช่ือวาการผลิตรถยนตจะกลับสูภาวะปกติในชวงไตรมาสที่ 2  
ป 2555 เนื่องจากมีปจจัยบวกสนับสนุนหลายอยาง ไมวาจะเปนการเริ่มตนฟนฟูอยางจริงจังของทุกภาคสวน  
ซึ่งจะชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไปขางหนา การจัดกิจกรรมกระตุนตลาดอยางตอเนื่อง  
รวมถึงการมีสินคาใหมๆเขามาเปดตลาด ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยจะกลับมามียอดผลิตระดับ  
2 ลานคัน ตามเปาที่ต้ังไว 

                                                   
     คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

                               คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงาน 
                          สอบบัญชี “ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด “ ในรอบปบัญชี 2554  มีจํานวนเงินรวม 
                          998,000.00 บาท 
        

                                                                               
8.    งบการเงิน 
       ตามเอกสารแนบ               

                                                                                                                                                            
                      



 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 



 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา        

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 



 

 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตดังตอไปนี ้

(1) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางปบริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ขอ 2 บริษัทฯไดแสดงรายการในงบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการ            
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ 

(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัย บริษัทฯประมาณการอยางดีที่สุด                
สําหรับสํารองคาสินไหมทดแทน อยางไรก็ตามความไมแนนอนสืบเนื่องของการใชขอสมมติ                       
ของฝายบริหารในการประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน ซ่ึงอาจมีผลตอสํารองคาสินไหม        
ทดแทนสวนท่ีเรียกคืนจากการเอาประกันภัยตอ ซ่ึงผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากประมาณการ                      
ดังกลาวและผลตางอาจมีสาระสําคัญ 

  

 

นงลักษณ  พุมนอย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 29 กุมภาพันธ 2555 



หมายเหตุ 2554 2553
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 482,581,829           248,974,714           
รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ 6,679,318               5,874,918               
เบี้ยประกันภัยคางรับสุทธิ 9 311,032,355           295,256,460           
สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ 10 689,617,277           220,849,793           
สินทรัพยลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย
      เงินลงทุนเพื่อคา 11.1 186,133,716           119,749,475           
      เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 11.2 773,434,470           979,985,137           
      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ 11.3 484,139,678           485,667,680           
      เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 11.4 4,385,730               18,791,150             
   เงินใหกูยืมสุทธิ 12 13,797,518             17,696,681             
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณสุทธิ 13 227,889,608           242,560,845           
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 14 11,701,108             10,665,881             
สินทรัพยอ่ืน 15 302,832,150           222,596,771           
รวมสินทรัพย 3,494,224,757        2,868,669,505        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: บาท)



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หมายเหตุ 2554 2553
หน้ีสินและสวนของเจาของ
หน้ีสิน
เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ 16 118,107,678           147,272,959           
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
   สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 17 1,254,479,750        636,085,250           
   สํารองเบี้ยประกันภัย 18 1,001,337,243        970,575,476           
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 19 90,507,471             47,431,763             
หน้ีสินอ่ืน 20 306,269,848           233,101,595           
รวมหน้ีสิน 2,770,701,990        2,034,467,043        
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 151,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 151,500,000 151,500,000
   ทุนที่ออกและชําระแลว  
      หุนสามัญ 151,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 151,500,000           151,500,000           
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 163,800,007           163,800,007           
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 22 20,000,000             20,000,000             
   ยังไมไดจัดสรร 286,489,559           340,205,079           
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 101,733,201           158,697,376           
รวมสวนของเจาของ 723,522,767           834,202,462           
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 3,494,224,757        2,868,669,505        

-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2554 2553
รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 23 1,784,774,672        1,699,758,614        
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 23 73,192,621             74,769,888             
รวมรายได 1,857,967,293        1,774,528,502        
คาใชจาย
การรับประกันภัย
   คาสินไหมทดแทน
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 23 1,137,403,362        1,144,016,803        
   คาจางและคาบําเหน็จ 23 362,139,080           344,528,940           
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 23 101,045,100           82,891,142             
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 23 7,809,984               7,916,985               
คาใชจายในการดําเนินงาน 23, 24 282,139,566           244,890,362           
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 1,890,537,092        1,824,244,232        
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (32,569,799)           (49,715,730)           
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 75,164,860             78,435,596             
กําไรจากเงินลงทุน 44,488,895             39,243,902             
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา (16,247,041)           5,535,233               
รายไดอ่ืน 9,800,727               7,699,115               
กําไรจากการดําเนินงาน 80,637,642             81,198,116             
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ (5,544,596)             (5,275,646)             
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย (4,537,219)             (3,340,154)             
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (637,509)                (646,284)                
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 69,918,318             71,936,032             
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 26 (26,663,608)           (8,056,308)             
กําไรสําหรับป 43,254,710             63,879,724             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553



หมายเหตุ 2554 2553
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (56,964,175)           108,420,034           
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป (56,964,175)           108,420,034           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (13,709,465)           172,299,758           

กําไรตอหุน 27
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสําหรับป 0.29 0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)



งบกระแสเงินสด

2554 2553

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 2,016,683,322        1,968,161,435        
เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (60,406,104)           (87,320,278)           
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (982,360,847)         (1,015,195,188)      
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (25,038,969)           (24,575,589)           
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (352,137,437)         (336,062,406)         
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (35,905,098)           (36,162,572)           
ดอกเบี้ยรับ 18,668,007             18,543,611             
เงินปนผลรับ 54,784,828             61,501,645             
รายไดจากการลงทุนอ่ืน 6,404,540               4,484,590               
รายไดอ่ืน 4,291,507               2,498,145               
คาใชจายในการดําเนินงาน (403,939,864)         (311,111,651)         
ภาษีเงินได (29,312,264)           (12,716,564)           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 211,731,621           232,045,178           
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 3,411,219,082        1,828,442,859        
   เงินใหกูยืม 5,420,070               7,748,128               
   เงินฝากสถาบันการเงิน 134,171,820           20,256,578             
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,528,826               1,806,459               
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 3,553,339,798        1,858,254,024        
กระแสเงินสดใชไป
   เงินลงทุนในหลักทรัพย (3,336,322,273)      (2,076,806,736)      
   เงินใหกูยืม (1,445,000)             (3,295,000)             
   เงินฝากสถาบันการเงิน (120,123,487)         (3,194,957)             
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (23,578,544)           (38,760,858)           
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (3,481,469,304)      (2,122,057,551)      
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 71,870,494             (263,803,527)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด (ตอ)

2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลผูถือหุน (49,995,000)           (16,665,000)           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (49,995,000)           (16,665,000)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 233,607,115           (48,423,349)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 248,974,714           297,398,063           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป (หมายเหตุ 8) 482,581,829           248,974,714           

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายงานไมใชเงินสดประกอบดวย
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
   - สุทธิจากภาษี (56,964,175)           108,450,034           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

 (หนวย: บาท)
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว - จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ในหลักทรัพยเผื่อขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 151,500,000        163,800,007        20,000,000          292,990,355        50,277,342                  678,567,704         
เงินปนผลจาย 21 - - - (16,665,000)         - (16,665,000)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 63,879,724          108,420,034                172,299,758         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 151,500,000        163,800,007        20,000,000          340,205,079        158,697,376                834,202,462         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 151,500,000        163,800,007        20,000,000          340,205,079        158,697,376                834,202,462         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
   เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน 5 - - - (46,975,230)         - (46,975,230)          
จายเงินปนผล 21 - - - (49,995,000)         - (49,995,000)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 43,254,710          (56,964,175)                 (13,709,465)          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 151,500,000        163,800,007        20,000,000          286,489,559        101,733,201                723,522,767         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กําไรสะสม
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย ที่อยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ
อยูท่ี 71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
บริษัทฯมีสาขาจํานวน 18 แหง 

1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัย 

 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2554 ไดเกิดอุทกภัยครั้งรายแรงขึ้นในประเทศไทยโดยน้ําไดเขาทวมพ้ืนท่ีตาง ๆ 
เปนวงกวางอยางตอเนื่องทั้งในพ้ืนที่เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมหลายแหง วิกฤตการณดังกลาวได
สงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดบันทึกผลกระทบจากวิกฤตการณ
ดังกลาวในงบการเงิน ดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 

คาสินไหม
ทดแทน               
กอนการ

ประกันภัยตอ 

สํารองสินไหม
ทดแทนสวน            

ท่ีเรียกคืน              
จากการเอา

ประกันภัยตอ 

คาสินไหมทดแทน
สุทธิหลังการ             
ประกันภัยตอ 

สํารองคาสินไหมทดแทน 579 (250) 329 
สินไหมทดแทนจาย 87 (7) 80 
รวม 666 (257) 409 
สํารองสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอตามสัญญา Excess of Loss (277) 
คาสินไหมทดแทนสุทธ ิ- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  132 

 บริษัทฯประมาณการอยางดีท่ีสุดสําหรับสํารองคาสินไหมทดแทนจากขอเท็จจริงของสถานการณและ
รายงานการสํารวจภัยปจจุบัน รวมท้ังขอสมมติตาง ๆ ท่ีบริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสม และสําหรับ
สํารองสินไหมทดแทนสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอโดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอท่ี
เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ยังมีความไมแนนอนสืบเนื่องของการใชขอสมมติตาง ๆ ของฝายบริหารใน
การประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน ซ่ึงอาจมีผลตอสํารองคาสินไหมทดแทนสวนท่ีเรียกคืน
จากการประกันภัยตอดังกลาว ซ่ึงผลลัพทท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากประมาณการดังกลาวและ
ผลตางอาจมีสาระสําคัญ 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของซ่ึงกําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดง
รายการในงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับปปจจุบันและไดจัด
ประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงินป 2553 เพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบของขอกําหนดนี้แลว โดยไม
มีผลกระทบตอสวนของเจาของ  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
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ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดขึ้น 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 31 รายได – รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงท่ีเปลี่ยนแปลง
โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน  การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไร
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สําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 5.21 ลานบาท (0.03 บาทตอหุน) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับ
ใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด             

คาเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตราฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  
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5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของเจาของ  

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
ผลประโยชนพนักงานคางจายเพิ่มขึ้น 50.45 
กําไรสะสม – ยังไมไดจัดสรรลดลง 46.98 

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

คาใชจายพนักงานเพ่ิมขึ้น (ลานบาท) 5.21 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาทตอหุน) 0.03 

6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

6.1 การรับรูรายได 

(ก) เบี้ยประกันภัยรับ 

 เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวย เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัย และเบ้ียประกันภัยตอ
รับหักดวยมูลคาของกรมธรรมท่ียกเลิกและการสงคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงดวยสํารอง
เบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัยถือเปนรายไดตามวันที่ ท่ีมีผลบังคับใชใน
กรมธรรมประกันภัย ในกรณีท่ีกรมธรรมมีอายุการคุมครองเกิน 1 ปจะบันทึกรายไดเปน
รายการรับลวงหนา โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป 

 เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
เอาประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ  
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(ข)  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จจากการเอาประกันภัยตอรับรู เม่ือได เปนรายไดในงวดท่ีได
ใหบริการ  

(ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง  เงินปนผล
รับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ 

(จ) ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนท่ีคางชําระ 

6.2 การรับรูคาใชจาย 

(ก) เบี้ยประกันภัยตอจาย 

เบี้ยประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเมื่อไดโอนความเส่ียงจากการ
ประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว  

(ข) คาใชจายคาจางและคาบําเหน็จ 

คาจางและคาบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการ 

(ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหม
ทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจาก
การรับประกันภัยตอ ซ่ึงแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ
และรายการปรับปรุงคาสินไหมของงวดปจจุบันและงวดกอนท่ีเกิดขึ้นในระหวางป หักดวย
มูลคาซากและการรับคืนอ่ืน(ถามี) และหักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอที่
เกี่ยวของ 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรงจะรับรูเม่ือไดรับแจงจากผูเอาประกันตามจํานวนท่ีผูเอาประกันภัยแจง และโดยการ
ประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกัน
ของกรมธรรมท่ีเกี่ยวของ 
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คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะ
รับรูเม่ือไดรับแจงจากบริษัทประกันตอตามจํานวนท่ีไดรับแจง 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

6.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

เบ้ียประกันภัยคางรับท้ังจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอแสดงดวยมูลคา
สุทธิท่ีจะไดรับ โดยบริษัทฯ บันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของ
เบ้ียประกันภัยคางรับ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

6.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 

(ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ เงินมัดจําท่ี
วางไวจากการรับประกันภัยตอและสํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอ  

 เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบําเหน็จคางรับ คาสินไหม
ทดแทนคางรับ และรายการคางรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยตอยกเวนเบ้ียประกันภัยคางรับ 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และ
ตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 สํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณโดยอางอิงสัญญาประกันภัยตอ
ท่ีเกี่ยวของของสํารองเบี้ยประกันภัย และสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคาง
จายตามกฎหมายวาดวยการคํานวณสํารองประกันภัย 

(ข)  เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ และเงินมัดจําท่ี
บริษัทถือไวจากการเอาประกันภัยตอ 

 เงินคางจายจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวย เบ้ียประกันภัยตอจาย และรายการคางจาย
อ่ืนๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน 
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บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
หรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ) เมื่อเขาเงื่อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้ 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน 
และ 

(2) กิจการต้ังใจท่ีจะรับหรือจายชําระจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือ
ต้ังใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพยในเวลาเดียวกับท่ีจายชําระหนี้สิน 

6.6    เงินลงทุนในหลักทรัพย 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาเม่ือ
มีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของเจาของ และจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมท้ังท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งจํานวนท่ีตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับ   
ดอกเบ้ียรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภทท่ีจะถือจนครบกําหนด เม่ือบริษัทฯมีความสามารถท่ีจะ
ถือไวจนครบกําหนดไถถอน 

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)   

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน 

  บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชขีองเงินลงทุน จะ
ถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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6.7 เงินใหกูยืมและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 เงินใหกูยืมแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯ ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมสําหรับ
ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จาก
ประสบการณในการพิจารณาความเส่ียงและมูลคาหลักประกันประกอบ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีต้ัง
เพ่ิม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางป 

6.8 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม 
และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยนั้นโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 
อาคาร -  20 ป 
เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ -  5 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน 

 บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญช ี

6.9 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม                   
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น  

 บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ
บงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร มีอายุการใหประโยชน 
10 ป  
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6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.11 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

  คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนท่ีจะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเม่ือ
ไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนท่ีผูเอาประกันภัยแจง และโดยการ
ประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของ
กรมธรรมท่ีเกี่ยวของ  

  บริษัทฯไดตั้งสํารองเพ่ิมเติมสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ 
ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดย
คํานวณจากประมาณการท่ีดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยใน
อนาคตสําหรับความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ท้ังจากรายการ
ความสูญเสียท่ีบริษัทฯ ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน สุทธิดวยคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับรู
ไปแลวในบัญชี (2553: จํานวนท่ีสูงกวาระหวางจํานวนสํารอง IBNR ท่ีคํานวณโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตรประกันภัยและวิธีรอยละ 2.5 ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน) 

6.12    สํารองเบี้ยประกันภัย 

  สํารองเบ้ียประกันภัยประกอบดวย สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยง
ภัยท่ียังไมส้ินสุด 

(ก) สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

ป 2554 บริษัทฯบันทึกสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดซึ่งคํานวณจากเบ้ียประกันภัย
รับกอนการเอาประกันภัยตอดวยวิธีการดังนี้ 
การประกันภัยขนสงเฉพาะเท่ียว การ

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่ีมี
ระยะเวลาคุมครองไมเกิน 6 เดือน 

- รอยละรอยของเบ้ียประกันภัยรับ ต้ังแตวันท่ี
กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลคุมครอง 

การประกันภัยอื่น -  วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งสวนสามรอยหก
สิบหา) 
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ป 2553 บริษัทฯบันทึกเงินสํารองเบี้ยประกันท่ียังไมถือเปนรายไดซึ่งคํานวณจากเบ้ียประกันภัย
รับกอนการเอาประกันภัยตอดวยวิธีการดังนี้ 

การประกันอัคคีภัย รถยนต และภัยเบ็ดเตล็ด -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบส่ี) 
การประกันภัยทางทะเลและขนสง (สินคา) -  เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิในรอบ       

เกาสิบวันยอนหลัง 
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง -  เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิในรอบ

สามสิบวันยอนหลัง 

(ข) สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 

ต้ังแตป 2554 สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุด เปนจํานวนเงินที่บริษัทฯจัดสํารองไวเพ่ือ
ชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยูซ่ึง
คํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯ ใชการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคา
สินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลใน
อดีต 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมส้ินสุด
กับสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดสูงกวา
สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได บริษัทฯจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความ
เส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดในงบการเงิน 

6.13 สัญญาเชาระยะยาว 

 จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

6.14 การดอยคาของสินทรัพย 
  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

หรือสินทรัพยไมมีตัวตน หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ท้ังนี้ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

  บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้ง
ลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูง
กวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปน หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวด
กอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนทันท ี

6.15    ผลประโยชนพนักงาน 

(ก) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปนคาใชจายเม่ือเกิด
รายการ 

(ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงาน
จายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับ
พนักงาน  

บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิด
ลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุน  
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 หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวยมูลคาปจจุบัน
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวยตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมไดรับรูและผล
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ียังไมไดรับรู 

6.16 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

6.17  ภาษีเงินได 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 
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คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน 

 บริษัทฯจะต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนท่ัวไปเมื่อมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงชี้
ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานาน
หรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 
รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม
ทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและบริษัทฯไดรับ
รายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน 
(Incurred but not yet reported - IBNR) ซ่ึงตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเปน
มาตรฐานสากล เชน วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ  

ขอสมมตหิลักท่ีใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซ่ึงไดแก 
การเปล่ียนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทนของบริษัท คา
สินไหมทดแทนเฉลี่ย จํานวนครั้งของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร
ประกันภัยนี้ จะทําการวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนักคณิตศาสตร
ประกันภัย (Actuary) ซ่ึงเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจ
ประกันภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนผูวิเคราะห 
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อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธ
ท่ีเกิดขึ้นจริงได 

สํารองความเส่ียงภัยท่ีไมสิ้นสุด 

สํารองประกันภัยสําหรับความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 
โดยใชการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันท่ี
เหลืออยู ซ่ึงการประมาณเงินสํารองดังกลาวจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ซึ่งอางอิงจาก
ขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน  

คดีฟองรอง 

บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวทําใหเช่ือมั่นไดวา ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจะไมเกินกวา
จํานวนท่ีไดบันทึกไวแลว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 
เงินสด 3,341,950 3,420,790 
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน 72,675,940 93,231,599 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือสิ้นกําหนดระยะเวลา 453,235,764 190,462,483 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 529,253,654 287,114,872 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน 97,420,000 120,000,000 
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา   
          ครบกําหนดเกินกวา  3 เดือนนับแตวันที่ไดมา (115,460,625) (135,302,158) 
 เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช (28,631,200) (22,838,000) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 482,581,829 248,974,714 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนระยะส้ัน มีอัตราดอกเบ้ีย
ระหวางรอยละ 0.50 ถึง 3.30 ตอป (2553: รอยละ 0.50 ถึง 2.50 ตอป) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารจํานวน 28.6 ลานบาท (2553: 22.8 
ลานบาท) ไปวางค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วางเปนหลักทรัพยในการยื่นประกันกรณีท่ีผู
เอาประกันท่ีเปนผูขับขี่รถยนตตกเปนผูตองหา วางค้ําประกันการใชตูนิรภัยและเปนหลักประกันการ
ออกหนังสือค้ําประกันท่ีธนาคารออกใหในนามบริษัทฯ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดวางเงินฝากประจําธนาคารจํานวน 131.5 ลานบาทไวเปนเงินสํารอง
ประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ
ไดวางเงินฝากธนาคารจํานวน 14 ลานบาท (2553: พันธบัตรจํานวน 14 ลานบาท) ไวกับนายทะเบียนเพ่ือเปน
หลักทรัพยค้ําประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

9. เบี้ยประกันภัยคางรับ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภัยคางรับโดยจําแนกอายุตามเงินตน
ท่ีคางชําระนับต้ังแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบ้ียประกันภัยแสดงไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 2554 
 จากผูเอา จากตัวแทนและ จากการรับ  
 ประกันภัย นายหนาประกันภัย ประกันภัยตอ รวม 

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 2,025,598 255,237,136 2,802,964 260,065,698 
คางรับไมเกิน 30 วัน 430,896 28,184,781 - 28,615,677 
คางรับ 30 - 60  วัน 645 9,253,702 52,199 9,306,546 
คางรับ 60 - 90 วัน 47,743 3,031,854 - 3,079,597 
คางรับ 90 วัน - 1 ป 158,141 9,710,568 47,066 9,915,775 
คางรับเกินกวา 1 ป 10,115 9,867,285 49,062 9,926,462 
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ 2,673,138 315,285,326 2,951,291 320,909,755 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,115) (9,867,285) - (9,877,400) 
เบ้ียประกันภัยคางรับ – สุทธิ 2,663,023 305,418,041 2,951,291 311,032,355 
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  (หนวย: บาท)
 2553 
 จากผูเอา จากตัวแทนและ จากการรับ  
 ประกันภัย นายหนาประกันภัย ประกันภัยตอ รวม 

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 405,658 243,973,953 937,307 245,316,918 
คางรับไมเกิน 30 วัน 56,540 27,163,840 - 27,220,380 
คางรับ 30 - 60  วัน 47,712 11,822,021 33,215 11,902,948 
คางรับ 60 - 90 วัน 68,150 6,163,922 16,624 6,248,696 
คางรับ 90 วัน - 1 ป 96,432 4,589,410 59,287 4,745,129 
คางรับเกินกวา 1 ป 10,116 9,221,473 35,867 9,267,456 
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ 684,608 302,934,619 1,082,300 304,701,527 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,211) (9,431,856) - (9,445,067) 
เบ้ียประกันภัยคางรับ - สุทธิ 671,397 293,502,763 1,082,300 295,256,460 

สําหรับเบ้ียประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑการติดตามหนี้
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบ้ียประกันภัย โดยหนี้ท่ีเกินกวากําหนดรับชําระ บริษัทฯได
ดําเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป 

10. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 
 (หนวย: บาท) 
 2554 2553 
เงินคางรับเก่ียวกับการประกันภัยตอ - สุทธิ 17,922,606 71,421,053 
สํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ 671,694,671 149,428,740 
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ – สุทธิ  689,617,277 220,849,793 

สํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 รวมสํารอง
ประกันภัย สวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอของอุทกภัยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ 1.2 จํานวนเงินประมาณ  534 ลานบาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอโดยจําแนก
อายุตามเงินตนท่ีคางชําระแสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: บาท) 
 2554 2553 
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 5,997,531 59,973,976 
คางรับไมเกินระยะเวลา  12  เดือน     10,612,475 9,805,539  
คางรับเปนระยะเวลา 1 - 2  ป 834,130 745,026 
คางรับเกินกวา 2 ป 478,470 896,512 
เงินคางรับเก่ียวกับการประกันภัยตอ – สุทธิ 17,922,606 71,421,053 

11. เงินลงทุนในหลักทรัพย 

11.1 เงินลงทุนเพื่อคา 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 ราคาทุน 
กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดข้ึนจริง 

มูลคา
ยุติธรรม 

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม ราคาทุน 

กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดข้ึนจริง 

มูลคา
ยุติธรรม 

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยเอกชน           
หุนทุน 189,500,664 - (3,366,948) 186,133,716 4.93 106,723,509 13,025,966 - 119,749,475 4.17 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา 189,500,664 - (3,366,948) 186,133,716 4.93 106,723,509 13,025,966 - 119,749,475 4.17 

11.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 ราคาทุน 
กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดข้ึนจริง 

มูลคา
ยุติธรรม 

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม ราคาทุน 

กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดข้ึนจริง 

มูลคา
ยุติธรรม 

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยเอกชน           
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ 124,409,807 2,027,303 - 126,437,110 3.35 164,965,872 3,958,213 - 168,924,085 5.89 
หุนทุน  87,316,596 82,418,178 - 169,734,774 4.49 132,919,861 123,886,292 - 256,806,153 8.95 
หนวยลงทุน 473,099,815 4,358,090 - 477,457,905 12.64 532,558,746 21,890,346 - 554,449,092 19.33 
รวม 684,826,218   88,803,571   - 773,629,789 20.48 830,444,479 149,734,851 - 980,179,330 34.17 
หัก: คาเผื่อการดอยคา   (195,319) - - (195,319) (0.01) (194,193) - - (194,193) (0.01) 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 684,630,899 88,803,571 - 773,434,470 20.47 830,250,286 149,734,851 - 979,985,137 34.16 
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11.3 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 
  (หนวย: บาท) 
 2554 2553 
 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย 

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวม 
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
พันธบัตรรัฐบาลไทย 349,228,983 9.24 335,976,127 11.71 
พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 100,000 - 210,000 0.01 
รวม 349,328,983 9.24 336,186,127 11.72 
หลักทรัพยเอกชน    
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ 841,000 0.02 841,000 0.03 
รวม 841,000 0.02 841,000 0.03 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (841,000) (0.02) (841,000) (0.03) 
รวม - - - - 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 
เงินฝากธนาคารพาณิชย 134,810,695 3.57           149,481,553 5.21 
รวม 134,810,695 3.57 149,481,553 5.21 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ     
  กําหนดสุทธิ 484,139,678 12.81 485,667,680 16.93 

11.4 เงินลงทุนทั่วไป 
  (หนวย: บาท) 
 2554 2553 
 

ราคาทุน 

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวม ราคาทุน 

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวม 
     
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 4,690,535 0.12 19,242,955 0.67 
รวม 4,690,535 0.12 19,242,955 0.67 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (304,805) (0.01) (451,805) (0.02) 
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 4,385,730 0.12 18,791,150 0.66 
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11.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 
(หนวย: บาท) 

 2554 
 ครบกําหนด  
 เกินกําหนด 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนเผื่อขาย      
หลักทรัพยเอกชน      
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ - 83,526,251 40,883,556 - 124,409,807 
รวม - 83,526,251 40,883,556 - 124,409,807 
บวก: กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง - 371,920 1,655,383 - 2,027,303 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - 83,898,171 42,538,939 - 126,437,110 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด      
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      
พันธบัตรรัฐบาลไทย 100,000 219,068,631 130,060,352 - 349,228,983 
พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 100,000 - - - 100,000 
รวม 200,000 219,068,631 130,060,352 - 349,328,983 
หลักทรัพยเอกชน      
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ 841,000 - - - 841,000 
รวม 841,000 - - - 841,000 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (841,000) - - - (841,000) 
รวม - - - - - 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 200,000 219,068,631 130,060,352 - 349,328,983 
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(หนวย: บาท) 
 2553 
 ครบกําหนด  
 เกินกําหนด 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนเผื่อขาย      
หลักทรัพยเอกชน     3,958,213 
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ - 40,074,184 124,891,688 - 164,965,872 
รวม - 40,074,184 124,891,688 - 164,965,872 
บวก: กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง - 128,248 3,829,965 - 3,958,213 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - 40,202,432 128,721,653 - 168,924,085 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด      
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      
พันธบัตรรัฐบาลไทย - 311,324,390 24,351,737 - 335,976,127 
พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 210,000 - - - 210,000 
รวม 210,000 311,324,390 24,351,737 - 336,186,127 
หลักทรัพยเอกชน      
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ 841,000 - - - 841,000 
รวม 841000 - - - 841,000 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (841,000) - - - (841,000) 
รวม - - - - - 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 210,000 311,324,390 24,351,737 - 336,186,127 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 4.3 ลานบาท (2553: 3.6 ลานบาท) ได
ถูกนําไปเปนหลักทรัพยประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวกับนายทะเบียนตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29  
และ 30  
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12.  เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มูลคาของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ แยกอายุหนี้ เงินตนและดอกเบี้ย
คางรับ ดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคาของเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ แยกตามอายุหนี้ เงินตนและ
ดอกเบ้ียคางรับ ดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 ทรัพยสินจํานองเปนประกัน อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาคางชําระ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ รวม 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 15,545,246 - 2,151,435 - 17,696,681 - 17,696,681 
เกินกวากําหนดชําระ        
   นอยกวา 3 เดือน - 1,052 - - - 1,052 1,052 
   3 - 6 เดือน - 3,010 - - - 3,010 3,010 
   6 - 12 เดือน - 13,444 - - - 13,444 13,444 
   มากกวา 12 เดือน 3,351,726 2,232,083 - - 3,351,726 2,232,083 5,583,809 
รวม 18,896,972 2,249,589 2,151,435 - 21,048,407 2,249,589 23,297,996 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,351,726) (1,137,895) - - (3,351,726) (1,137,895) (4,489,621) 
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ย  
   คางรับสุทธิ 

 
15,545,246 

 
1,111,694 2,151,435 - 

 
17,696,681 

 
1,111,694 

 
18,808,375 

ทรัพยสินที่ใช เปนหลักประกันเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองเปนประกันนั้นสวนใหญ
ประกอบดวยท่ีดินและส่ิงปลูกสราง มูลคาตามสัญญาจํานองของทรัพยสินไดนํามาใชในการพิจารณา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ทรัพยสินจํานองเปนประกัน อื่น ๆ รวม 
ระยะเวลาคางชําระ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ รวม 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 12,187,175 - 1,610,343 - 13,797,518 - 13,797,518 
เกินกวากําหนดชําระ        
   มากกวา 12 เดือน 3,275,819 1,916,902 - - 3,275,819 1,916,902 5,192,721 
รวม 15,462,994 1,916,902 1,610,343 - 17,073,337 1,916,902 18,990,239 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,275,819) (1,137,895) - - (3,275,819) (1,137,895) (4,413,714) 
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ย  
  คางรับสุทธิ 

 
12,187,175 

 
779,007 1,610,343 - 

 
13,797,518 

 
779,007 

 
14,576,525 



 23 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการ หลักประกัน วงเงิน 
เงินกูกรณีจําเปนท่ัวไป บุคคล -  ไมเกิน 4  เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท 
เงินกูเพื่อซ้ีอที่อยูอาศัย ท่ีดินและ/หรือสิ่งปลูกสราง -     ไมเกิน 40 เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท 

    และไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินเปลา 
- ไมเกนิ 40 เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท 
    และไมเกินรอยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพรอม 
    สิ่งปลูกสราง 

เงินกูซอมแซมที่อยูอาศัย บุคคลและ/หรือหลักทรัพย - ไมเกิน 40 เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท 
    และไมเกินรอยละ 85 ของราคาประเมนิที่อยูอาศัย 

 หลักเกณฑท่ัวไป 

- พนักงานผูกูและ/หรือผูค้ําประกันตองมีอายุงาน 1 ปขึ้นไป ผูกูและผูค้ําประกันตองไมมีภาระ
การกูและการเปนผูค้ําประกันใหกับพนักงานรายอื่นอยู  

- อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.5 ตอป กูตอเนื่องคร้ังท่ี 1 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.5 ตอป กูตอเนื่องครั้ง
ตอไปเพ่ิมอีกรอยละ 2 ตอป การกูตอเนื่องหมายถึงการเพ่ิมวงเงินกู และการกูใหมท่ีมีระยะเวลา
หางกันไมเกิน 1 ปจากการกูครั้งกอน  

- กรณีผูกูพนสภาพการเปนพนักงานตองชําระหนี้ท้ังหมดทันที ถาไมสามารถชําระไดใหผอน
ดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 

 ท่ีดิน อาคาร เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2552 129,209,302 156,277,619 85,871,420 82,932,353 63,879,242 518,169,936 
ซื้อเพ่ิม 4,332,000 1,518,000 5,566,039 12,883,548 14,461,271 38,760,858 
จําหนาย - - (3,625,580) (9,734,354) (5,897,011) (19,256,945) 
31 ธันวาคม 2553 133,541,302 157,795,619 87,811,879 86,081,547 72,443,502 537,673,849 
ซื้อเพ่ิม 1,141,478 2,895,167 104,899 4,328,594 15,108,407 23,578,545 
จําหนาย - - - (589,748) (13,018,000) (13,607,748) 
31 ธันวาคม 2554 134,682,780 160,690,786 87,916,778 89,820,393 74,533,909 547,644,646 
คาเส่ือมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2552 - 117,460,345 72,604,435 59,392,949 28,133,468 277,591,197 
คาเสื่อมราคาสําหรับ       
   สวนท่ีจําหนาย - - (3,515,034) (9,703,587) (4,231,866) (17,450,487) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,673,370 4,323,032 10,490,482 12,485,410 34,972,294 
31 ธันวาคม 2553 - 125,133,715 73,412,433 60,179,844 36,387,012 295,113,004 
คาเสื่อมราคาสําหรับ       
   สวนท่ีจําหนาย - - - (587,463) (10,491,459) (11,078,922) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,724,674 4,669,605 10,369,244 12,957,433 35,720,956 
31 ธันวาคม 2554 - 132,858,389 78,082,038 69,961,625 38,852,986 319,755,038 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2553 133,541,302 32,661,904 14,399,445 25,901,703 36,056,491 242,560,845 
31 ธันวาคม 2554 134,682,780 27,832,397 9,834,740 19,858,768 35,680,923 227,889,608 
คาเส่ือมราคาสําหรับป     
2553    34,972,294 
2554    35,720,956 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยูมูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 
141.3 ลานบาท (2553: 117.1 ลานบาท) 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร      (หนวย: บาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ราคาทุน  
31 ธันวาคม 2552 33,547,365 
ซื้อเพิ่ม 3,526,200 
31 ธันวาคม 2553 37,073,565 
ซื้อเพิ่ม 2,819,200 
31 ธันวาคม 2554 39,892,765 
การตัดจําหนายสะสม  
31 ธันวาคม 2552 25,176,206 
คาตัดจําหนาย 1,231,478 
31 ธันวาคม 2553 26,407,684 
คาตัดจําหนาย 1,783,973 
31 ธันวาคม 2554 28,191,657 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี  
31 ธันวาคม 2553 10,665,881 

31 ธันวาคม 2554  11,701,108 
คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
2553 1,231,478 

2554 1,783,973 

15. สินทรัพยอ่ืน 
  (หนวย: บาท) 
 2554 2553 

คานายหนาจายลวงหนา 21,418,417 19,436,713 
รายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีขอจํากัดในการใช 9,281,130 8,658,605 
เงินลงทุนอื่น – สุทธิ 27,810,526 23,843,421 
คาสินไหมคางรับจากคูกรณ ี 133,366,784 130,432,663 
เบ้ียประกันภัยตอจายลวงหนา 49,683,952 - 
อ่ืน ๆ 61,271,341 40,225,369 
รวมสินทรัพยอื่น 302,832,150 222,596,771 
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16. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 
 (หนวย: บาท) 
 2554 2553 
เบ้ียประกันภัยตอคางจาย 87,289,973 61,381,229 
เงินถือไวจากการประกันภัยตอ 29,800,802 40,946,852 
เงินคางจายเก่ียวกับการประกันภัยตออื่น 1,016,903 44,944,878 
รวมเจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ 118,107,678 147,272,959 

17. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
 (หนวย: บาท) 
 2554 2553 
ยอดคงเหลือตนป 636,085,251 534,561,569 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ   
   คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวางป 1,789,629,349 1,249,402,657 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ   
   คาสินไหมทดแทนจายระหวางป (1,171,234,850) (1,147,878,976) 
ยอดคงเหลือปลายป 1,254,479,750 636,085,250 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคาง
จายท่ีเกิดจากสัญญารับประกันภัยตอจํานวน 191.3 ลานบาท และ 0.6 ลานบาท ตามลําดับ 

 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 รวมสํารองคา
สินไหมทดแทนของอุทกภัยตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จํานวนประมาณ 579
ลานบาท 

18. สํารองเบี้ยประกันภัย 

18.1  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 
ยอดคงเหลือตนป 970,575,476 947,780,832 
เบ้ียประกันภัยรับสําหรับป 2,036,027,255 1,931,661,061 
เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดในปน้ี (2,005,265,488) (1,908,866,417) 
ยอดคงเหลือปลายป 1,001,337,243 970,575,476 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กําไรสะสมของบริษัทฯยังไมรวมเงินสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปน
รายไดเพ่ิมเติม ซ่ึงบริษัทฯตองจัดสรรสําหรับเบ้ียประกันภัยตอในกรณีท่ีบริษัทเอาประกันภัยตอเปนผู
ประกอบธุรกิจวินาศภัยในตางประเทศ จํานวน 36.4 ลานบาท (2553: 19.9 ลานบาท) ซ่ึงเปนไปตาม
ขอกําหนดของคปภ. อางอิงถึงความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีตามหนังสือลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 วา 
“เนื่องจากบริษัทประกันภัยไดโอนความเส่ียงจากการรับประกันภัยท้ังหมดไปใหผูรับประกันภัยตอ
แลว เปนผลใหบริษัทประกันภัยไมมีภาระผูกพันโดยตรงท่ีจะตองชําระหนี้ดังกลาวอีกตอไป จึงไม
จําเปนตองบันทึกจํานวนดังกลาวเปนหนี้สินในงบการเงิน” 

18.2  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 
ยอดคงเหลือตนป 656,044,072 650,563,754 
ประมาณการคาสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในปน้ี 1,162,496,798 1,098,404,210 
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในปน้ี (1,037,092,972) (1,092,923,892) 
ยอดคงเหลือปลายป 781,447,898 656,044,072 

19. ผลประโยชนพนักงานคางจาย 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน 40,060,194 47,431,763 
ผลประโยชนระยะยาว 50,447,277 - 
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 90,507,471 47,431,763 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 2554 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของ

พนักงานโอนปรับกับกําไรสะสมตนป (หมายเหต ุ5) 46,975,230 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,172,782 
ตนทุนดอกเบ้ีย 2,035,265 
ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (1,736,000) 
ยอดคงเหลือปลายป 50,447,277 
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

 (หนวย: บาท) 
 2554 

ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,172,782 
ตนทุนดอกเบ้ีย 2,035,265 
คาใชจายเงินสํารองเกษียณอายุพนักงาน 5,208,047 

 ขอสมมติหลักท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้  

อัตราคิดลด 4.1% 
อัตราการเพ่ิมของเงินเดือนในอนาคต 5.7% 
อัตราการเปล่ียนแปลงในพนักงาน 0.0% - 22.0% 

20. หนี้สินอ่ืน 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 
คาบําเหน็จคางจาย 71,373,391 66,450,940 
เบ้ียประกันภัยรับลวงหนา 106,137,622 92,953,509 
คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย 50,004,931 35,825,299 
อ่ืน ๆ 78,753,904 37,871,847 
รวมหนี้สินอ่ืน 306,269,848 233,101,595 

21. เงินปนผลจาย 

 บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลในระหวางป 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

 อนุมัติโดย 
จํานวนเงิน              
ปนผลรวม 

จํานวนเงินปนผล 
ตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 
เงินปนผลประจําป 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันท่ี 22 เมษายน 2554 50.00 0.33 
เงินปนผลประจําป 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันท่ี 1 เมษายน 2553 16.67 0.11 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

23.  การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย 

 ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามประเภทการรับ
ประกันภัยไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัย             
ทางทะเลและ

ขนสง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
อุบัติเหต ุ              

สวนบุคคล 
ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม 
รายไดจากการรับประกันภัย       
เบ้ียประกันภัยรับ 137,385,349 6,248,703 1,557,737,179 16,783,981 317,872,043 2,036,027,255 
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ (32,951,921) (722,189) (16,237,642) (9,541,555) (161,229,405)  (220,682,712) 
เบ้ียประกันภัยรับสุทธ ิ 104,433,428 5,526,514   1,541,499,537 7,242,426 156,642,638 1,815,344,543 
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยท่ี       

  ยังไมถือเปนรายได 1,969,900 135,898  (11,272,342) 1,149,487 (22,552,814) (30,569,871) 
เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายได 106,403,328 5,662,412   1,530,227,195 8,391,913 134,089,824 1,784,774,672 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 26,072,348 146,902 1,646,710 1,848,920 43,477,741 73,192,621 
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 132,475,676 5,809,314 1,531,873,905 10,240,833 177,567,565 1,857,967,293 
คาใชจายในการรับประกันภัย       
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย       
   ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 42,823,835 (747,059) 996,132,023 5,209,278 93,985,285 1,137,403,362 
คาจางและคาบําเหน็จ 33,012,267 854,206 272,881,496 1,600,872 53,790,239 362,139,080 
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 4,753,354 219,006 75,563,661 714,521 19,794,558 101,045,100 
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครอง          
   ผูประสบภัยจากรถ จํากัด - - 7,809,984 - - 7,809,984 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย       
   กอนคาใชจายในการดําเนินงาน 78,589,456 326,153 1,352,387,164 7,524,671 167,570,082 1,608,397,526 
คาใชจายในการดําเนินงาน      282,139,566 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย      1,890,537,092 
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 ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถแยกตามประเภทการรับ
ประกันภัยไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัย         
ทางทะเลและ

ขนสง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
อุบัติเหต ุ             

สวนบุคคล 
ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม 
รายไดจากการรับประกันภัย       
เบ้ียประกันภัยรับ 139,943,015 6,013,482 1,508,624,363 15,097,371 261,982,830 1,931,661,061 
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ (54,979,872) (680,027) (11,209,273) (6,485,111) (156,411,587) (229,765,870) 
เบ้ียประกันภัยรับสุทธ ิ 84,963,143 5,333,455 1,497,415,090 8,612,260 105,571,243 1,701,895,191 
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยท่ี       
   ยังไมถือเปนรายได (861,215) (1,915) (8,745,955) 5,694,410 1,778,098 (2,136,577) 
เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายได 84,101,928 5,331,540 1,488,669,135 14,306,670 107,349,341 1,699,758,614 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 25,849,781 152,205 1,942,145 1,536,656 45,289,101 74,769,888 
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 109,951,709 5,483,745 1,490,611,280 15,843,326 152,638,442 1,774,528,502 
คาใชจายในการรับประกันภัย       
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย       
   ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 23,823,972 2,582,554 1,058,051,163 2,393,442 57,165,672 1,144,016,803 
คาจางและคาบําเหน็จ 34,562,865 830,110  263,127,333 2,085,184 43,923,448 344,528,940 
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 5,353,740 169,506 64,584,208 643,170 12,140,518 82,891,142 
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครอง          
   ผูประสบภัยจากรถ จํากัด - - 7,916,985 - - 7,916,985 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย       
   กอนคาใชจายในการดําเนินงาน 63,740,577 3,582,170 1,393,679,689 5,121,796 113,229,638 1,579,353,870 
คาใชจายในการดําเนินงาน      244,890,362 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย      1,824,244,232 

24.   คาใชจายในการดําเนินงาน 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 
คาใชจายพนักงานท่ีไมใชคาใชจายการรับ   

ประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน 70,345,474 73,455,537 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณที่   
   ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย 83,062,373 83,585,197 
คาภาษีอากร 2,350,394 1,980,673 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,241,303 (292,491) 
คาโฆษณา 42,779,859 7,270,948 
คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 81,360,163 78,890,498 
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 282,139,566 244,890,362 
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25.  คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 
 (หนวย: บาท) 

 2554 2553 
เงินเดือนและโบนัส 202,157,748 203,224,622 
เงนิประกันสังคม 3,879,510 3,720,556 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8,056,983 7,563,487 
ผลประโยชนอ่ืนๆ 9,184,122 6,432,660 
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 223,278,363 220,941,325 

 บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 
และเงินท่ีบริษัทฯ จายสมทบใหในอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
ผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหวางป 2554 บริษัทฯไดจายสมทบเขา
กองทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 8.1 ลานบาท (2553: 7.6 ลานบาท) 

26. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 
30 (2553: รอยละ 25) หลังจากบวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ  ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจาย
ในการคํานวณภาษี และหักดวยเงินปนผลทีไ่ดรับยกเวนไมตองนํามารวมเปนเงินได  

27. กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

28. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวของกันเหลานั้น 
ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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(หนวย: บาท) 
 2554 2553 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)  
(สัมพันธโดยการมีกรรมการรวมกันและการถือหุน) 

   

เบี้ยประกันภัยจายตอ 131,392,159 121,922,558 เปนปกติทางการคาของการประกัน
ตอตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยตอ 

คาบําเหน็จรับ 46,250,495 45,786,508 ตามที่ระบุในสัญญาเปนปกติทางการคา 
คาสินไหมทดแทนรับคืน 257,461,302 27,295,694 ตามที่เกิดจริงตามสัดสวนในสัญญา 
เงินปนผลรับ 3,544,060 4,136,800 ตามที่ประกาศจาย 
เบี้ยประกันภัยรับตอ 16,460,827 19,535,130 เปนปกติทางการคาของการประกัน

ตอตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยตอ 

คาบําเหน็จจาย 6,581,422 8,379,442 ตามที่ระบุในสัญญาเปนปกติทาง
การคา 

คาสินไหมทดแทน 174,702,872 6,531,179 ตามที่เกดิจริงตามสัดสวนในสัญญา 
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด (มหาชน)  
(สัมพันธโดยการมีกรรมการรวมกันและการถือหุน) 

   

เงินสมทบ 7,809,984 7,916,985 รอยละ 12.25 ของเบี้ยประกันภัยท่ี
ไดรับจากผูเอาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
ดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 2554 2553 
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)   
เงินลงทุนในหลักทรัพย – หุนทุน 16,178,532 58,224,600 
เงินคางจายเก่ียวกับการประกันภัยตอ 6,296,889 8,235,090 
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด   
เงินลงทุนในหลักทรัพย – หุนทุน 3,518,150 3,518,150 
เงินสมทบคางจาย 1,891,212 1,970,213 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 
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(หนวย: บาท) 

   2554 2553 
ผลประโยชนระยะสั้น   65,853,000 58,650,200 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน   2,725,560 1,929,525 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น   2,045,503 - 
รวม   70,624,063 60,579,725 

29.   หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 2554 2553 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
บัญชีเงินฝากประจํา 14.00 14.00 - - 
พันธบัตรรัฐบาล - - 14.00 14.01 
รวม 14.00 14.00 14.00 14.01 

30.     ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสํารองประกันภัยกับนาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 2554 2553 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

เงินฝากประจํา - - 131 131 
พันธบัตรรัฐบาล 185 184 5 5 
รวม 185 184 136 136 
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31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 
(หนวย: บาท) 

 2554 2553 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป 6,426,515 3,086,361 
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป 4,537,219 3,340,154 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป 10,963,734 6,426,515 

32. ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 2554 2553 

ภายใน 1 ป 1.5 1.4 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 0.7 1.7 

33.  หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยู
เปนจํานวน 0.5 ลานบาท (2553: 0.5 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

34. คดีฟองรอง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีคดีถูกฟองรองจากการเปนผูรับประกันภัย โดยมีทุนทรัพยของ
กรมธรรมท่ีถูกฟองรองดังกลาวคิดเปนจํานวนรวม  99.0 ลานบาท (2553: 92.0 ลานบาท) ซึ่งผลของการ
พิจารณาคดีดังกลาวยังไมส้ินสุด ดังนั้นบริษัทฯ จึงประเมินผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นและบันทึกสํารองเผ่ือ
ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวไวในงบการเงินจํานวน 7.4 ลานบาท (2553: 7.0 ลานบาท)   ซ่ึงฝาย
บริหารของบริษัทฯ เช่ือม่ันวาสํารองดังกลาวเพียงพอ 
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35. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

 บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดําเนินธุรกิจใน
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดท่ีแสดงใน
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

36.  เครื่องมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด เบ้ียประกันภัยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ  

 ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยคางรับไมมีสาระสําคัญเนื่องจาก
ผูเอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันและภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ
ไทย 

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองไมมีสาระสําคัญเนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาใหกูยืมแกผูประกอบการหลายรายท่ีกระจายอยูในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู
ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ทรัพยสินท่ีนํามาจํานองเปนประกันหนี้มีมูลคาเพียงพอท่ีบริษัทฯ
จะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิง สัดสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกันจะเปนไปตามขอกําหนดของ 
คปภ. 

  จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว
หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

 บริษัทฯมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม
และเงินฝากสถาบันการเงิน 

 

 

 



 36 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถจําแนกตามวันท่ีท่ีครบ
กําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) 
ไดดังนี้ 

 

 2554 
 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่     
 มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย    
  ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมี  อัตรา 
 เกินกําหนด 1 ป 1 - 5 ป  5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
 (บาท) (รอยละ            

ตอป) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 406,563,939 - - 72,675,940 3,341,950 482,581,829 0.50-3.30 
เงินลงทุนในหลักทรัพย         
หลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 200,000 219,068,631 130,060,352 - - - 349,328,983 2.75-7.50 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 83,898,171 42,538,939 - - - 126,437,110 3.14-5.35 
เงินฝากธนาคาร - 120,011,825 24,080,000 - - - 144,091,825 0.75-3.80 

เงินใหกูยืมสุทธิ - 146,519 4,026,007 9,624,992 - - 13,797,518 5.50-15.00 
รวม 200,000 829,689,085 200,705,298 9,624,992 72,675,940 3,341,950 1,116,237,265  

 
 2553 
 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่     
 มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย    
  ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมี  อัตรา 
 เกินกําหนด 1 ป 1 - 5 ป  5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
 (บาท) (รอยละ            

ตอป) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 152,322,325 - - 93,231,599 3,420,789 248,974,713 1.68 
เงินลงทุนในหลักทรัพย         
หลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 200,000 311,624,390 24,351,737 - - - 336,176,127 4.42 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 40,202,433 128,721,653 - - - 168,924,086 4.15 
เงินฝากธนาคาร - 148,140,158 10,000,000 - - - 158,140,158 1.25 

เงินใหกูยืมสุทธิ - 68,196 2,303,148 15,325,337 - - 17,696,681 5.77 
รวม 200,000 652,357,502 165,376,538 15,325,337 93,231,599 3,420,789 929,911,765  

36.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

 วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจาก
ราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 
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 บริษัทฯใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้ 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย/เงินฝากสถาบันการเงิน 

 ตราสารทุนและตราสารหนี้ในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซื้อขายกันใน
ตลาด 

 เงินลงทุนท่ัวไป มูลคายุติธรรมไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม จึงไมมีการเปดเผย 

 เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือนอยกวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือ
ตามราคาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สวนท่ีเกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแส
เงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ 

 เงินใหกูยืม 

 มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมท่ีใชอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ีประมาณโดยใชวิธีการหาสวนลดกระแส
เงินสดโดยใชอัตราดอกเบ้ียปจจุบัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญ 

37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องเพ่ือใหผลตอบแทนตอผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของมีการรักษาสมดุลของโครงสรางทาง
การเงินและดํารงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเปนไปตามขอกําหนดของคปภ.  

อยางไรก็ตาม คปภ. ไดออกมาตรการในการผอนคลายกรอบการดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง
สําหรับความเสียหายท่ีเกี่ยวเนื่องกับเหตุอุทกภัย โดยมีกําหนดระยะเวลาการผอนผัน 15 เดือน ต้ังแต
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2556 
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38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดของ คปภ. ตามที่กลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือ
ปฏิบัติตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และขอ 5 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชี
บางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอสวนของเจาของตามที่ไดรายงานไว 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 



 

 

                            ทะเบียนเลขที่ 0107536001427 

เอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 3 
 
 

ประวัติกรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

 
รายนามกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ไดแก 
  
1. พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ                กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายถวัลย วิรานนท         กรรมการ 
 
ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับเลือกตั้ง 
1.  นายชลอ เฟองอารมย      
 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 2 
ทานดังกลาว ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายชลอ เฟองอารมย เขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                            ทะเบียนเลขที่ 0107536001427 

เอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 3 
 
 

ประวัติกรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

 
 

พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ 
 
ที่อยูปจจุบัน 390/12 หมูท่ี 7ถนน เทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง   

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
วัน/เดือน/ปเกิด   17 กรกฎาคม 2473 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหนง   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
สถานท่ีทํางาน   บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท    02-3835607 
ประวัติการศึกษา/อบรม   

โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
Naval Postgraduate School หลักสูตร   International Defense Management   จากกองทัพเรือสหรัฐ 
วิทยาลัยกองทัพเรือ  

ตําแหนง/ประสบการณทํางาน        
ผูบังคับการเรือ ปร.15 
ผูบังคับการเรือหลวงปราบ 
ผูอํานวยการโรงเรียนส่ือสาร กรมสื่อสารทหารเรือ 
นายทหารฝายเสนาธิการ กรมกําลังพลทหารเรือ 
เจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ 
เจากรมสงกําลังบํารุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 
รองเสนาธิการทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง -    ตําแหนงดานกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด) 
  (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันท่ี   24 กุมภาพันธ 2535  – ปจจุบัน ) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันท่ี   2542 – ปจจุบัน) 



 

 

                            ทะเบียนเลขที่ 0107536001427 

- ตําแหนงดานบริหาร        
 ไมม ี

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  20 ป 
การถือหุนในบริษัท           72,492 หุน 
ขอพิพาททางกฎหมาย   ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปท่ีผานมา 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ   ไมม ี
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   ไมม ี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ังคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในชวง 2 ปที่ผานมา    

ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  
 ไมเปนผูใหบรกิารทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 
การเขารวมประชุม/จํานวนคร้ังท่ีเชิญประชุม 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง – ตอวาระ เมื่อ 24 กุมภาพันธ 2535)                         
                  การเขารวมประชุม (ครั้ง)         จํานวนครั้งท่ีเชิญประชุม (ครั้ง) 
 ป 2552          6             6   
 ป 2553          5             6   
 ป 2554          5             6 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ  2542 – ปจจุบัน)           
                  การเขารวมประชุม (ครั้ง)         จํานวนครั้งท่ีเชิญประชุม (ครั้ง) 
 ป 2552           5            5   
 ป 2553           4                             4 
 ป 2554           4                                                      5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                            ทะเบียนเลขที่ 0107536001427 

เอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 3 
 

ประวัติกรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

 

 
 

นายถวัลย วิรานนท 
 

ที่อยูปจจุบัน   123 ซอยรามคําแหง 30/1 (รามวิลลา) แขวงหัวหมาก  
    เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
วัน/เดือน/ปเกิด   13 มีนาคม 2491 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหนง   กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ 
สถานท่ีทํางาน   บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท    02-2480900 
 
ประวัติการศึกษา/อบรม   

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD  

ตําแหนง/ประสบการณทํางาน        
 กรรมการรองกรรมผูอํานวยการฝายกฎหมาย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง -    ตําแหนงดานกรรมการ    

  กรรมการ 
  (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันท่ี   29 เมษายน 2530 – ปจจุบัน ) 
- ตําแหนงดานบริหาร 
รองกรรมการผูอํานวยการ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  25 ป 
การถือหุนในบริษัท          9,000 หุน 
ขอพิพาททางกฎหมาย   ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปท่ีผานมา 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ   ไมมี  
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   ไมม ี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 



 

 

                            ทะเบียนเลขที่ 0107536001427 

 ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ังคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 
การเขารวมประชุม/จํานวนคร้ังท่ีเชิญประชุม 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ 29 เมษายน 2530)                         
                  การเขารวมประชุม (ครั้ง)         จํานวนครั้งท่ีเชิญประชุม (ครั้ง) 
 ป 2552          6             6   
 ป 2553          6             6   
 ป 2554          6             6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                            ทะเบียนเลขที่ 0107536001427 

เอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 3 
 

ประวัติกรรมการที่เสนอเขารับการเลือกตั้ง 
 
 

 
 
 
                                                                            นายชลอ เฟองอารมย 
ที่อยูปจจุบัน   6/106 หมูท่ี 13 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ปเกิด   10 มิถุนายน 2480 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหนง   ขาราชการบํานาญ 
โทรศัพท    02-9310753 
ประวัติการศึกษา/อบรม   

ปรญิญาตรีทางรัฐศาสตร      มหาวิทยาลัยฟลลิปส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโททางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเซาเทอรน อิลินอยส  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโทสาชาสังคมศาสตร (บริหาร)  มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม ประเทศอังกฤษ 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 27 

  การอบรมหลักสูตร DCP รุน 18 และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ ของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย 
 

ตําแหนง/ประสบการณทํางาน        
            อธิบดีกรมทะเบียนการคา            
            อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก      
            ฮธิบดกีรมเศรษฐกิจการพาณชิย     
                                               ผูอํานวยการสํานักงานประกนัภัย   

          รองปลัดกระทรวงพาณิชย 
การถือหุนในบริษัท           -  หุน 
ขอพิพาททางกฎหมาย   ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปท่ีผานมา 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ    - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
     - ประธานกรรมการ บรษิัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)  
    - กรรมการติดตามประเมินผล   สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน 

     และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 
                             -   กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย  
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   ไมม ี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย  
 ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ังคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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เอกสารท่ีสงมาดวยหมายเลข 4 
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน 

วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
และขั้นตอนการเขารวมประชุมผูถือหุน 

1. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว ใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมใหญ

สามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 19/2555 ของบริษัท ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังน้ี 
1) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน  หรือเลือกฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดคนหน่ึง โดยให

ระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 
 2) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 3) สงคืนมายังสํานักงานบริษัท ภายในวันท่ี 2 เมษายน 2555  หรือ กอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งชั่วโมง เพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทไดมี
เวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม ท้ังน้ี ไมวาผูถือหุนจะถือหุนของบริษัทจํานวนเทาใด จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือหลายฉบับ หรือ
ใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 
 
2. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
      บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา   
1 ชั่วโมง หรือ ต้ังแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ  สํานักงานใหญของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีปรากฏอยูในส่ิงท่ีสงมาดวย  
 
3. การแสดงเอกสารกอนเขารวมประชุม 
 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณีใดกรณีหนึ่ง) ตอไปนี ้
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
3.1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
 ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย 
3.1.2  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบ 
หนึ่ง) ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
 (2)  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูถือหุน ตามขอ 3.1.1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
                  (3) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับ ขอ 3.1.1 
3.2 กรณีนิติบุคคล 
3.2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
 (1) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 3.1.1 
                  (2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)   
                 และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนติิบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
3.2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง)  ลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบ
ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงให
เห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

(3) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตาม ขอ 3.1.1 และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
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(4) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 3.1.1 
3.3 ผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีขางตน โดยเอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
4. การออกเสียงลงคะแนน 
4.1  กฎขอบังคับการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย ดวยวิธีชูมือ โดยใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

เทานั้น กรณีผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
ก) กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 
ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็จะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดย

ประธานในท่ีประชุมหรือผูซึ่งประธานมอบหมายจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตวาระดังกลาว 
(4) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอก

ท่ีประชุมชั่วคราวก็ได 
(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในท่ีประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และท่ีประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาว โดย

ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจงใหท่ีประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
        ประธานหรือผูซ่ึงประธานมอบหมายจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงดวยวิธีชูมือในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากท่ี
ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฎิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
หากผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนชูมือขึ้นและเลือกกาเครื่องหมายวาไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในบัตรยืนยันการ

ลงคะแนนท่ีไดแจกไวใหแกผูถือหุนในขณะลงทะเบียนเขารวมประชุม พรอมท้ังเซ็นชื่อกํากับไวและเจาหนาท่ีของบริษัทจะเดินเขาไปเพื่อขอรับบัตรยืนยัน
การลงคะแนนดังกลาวในแตละวาระเพื่อทําการรวบรวมคะแนนตอไป 
สําหรับทานผูถือหุนท่ีไมไดชูมือในท่ีประชุม ใหถือวาผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามท่ีคณะกรรมการไดเสนอ 

(2) กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
ก) ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระท่ีผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวหนังสือมอบฉันทะตามท่ีผูรับมอบฉันทะไดย่ืนตอ

เจาหนาท่ีของบริษัทในขณะลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนคะแนนเสียงท่ีใชนับเปนมติท่ีประชุม โดยไมตองออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก 
ข) กรณีท่ีผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบัติตามวิธีการในขอ 4.2 (1) 
4.3  การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 
 ในการประชุมแตละวาระ จะทําการนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนหุน
ท้ังหมดของผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมรับทราบวา ในแตละวาระการ
ประชุมมีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกี่เสียง  
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เอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 5 
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม 
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ตําแหนง/ประสบการณทํางาน        
2539- ปจจุบัน ท่ีปรกึษา บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จํากัด 
2542-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
2547-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตารพอพเพอรตี ้จํากัด (มหาชน) 
2539- ปจจุบัน         ประธานบริษัทออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด 
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง -    ตําแหนงดานกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด) 
  (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันท่ี  2 มิถุนายน 2542 – ปจจุบัน ) 
  กรรมการตรวจสอบ   
  (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันท่ี   2 มิถุนายน 2542 – ปจจุบัน ) 
- ตําแหนงดานบริหาร 
 ไมม ี

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  13  ป 
การถือหุนในบริษัท                  -   หุน 
ขอพิพาททางกฎหมาย   ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปท่ีผานมา 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ   ประธานบริษัทออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   ไมม ี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ังคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในชวง 2 ปที่ผานมา   
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ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  
ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 

 
การเขารวมประชุม/จํานวนคร้ังท่ีเชิญประชุม 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ  2 มิถุนายน 2542) 
                  การเขารวมประชุม (ครั้ง)         จํานวนครั้งท่ีเชิญประชุม (ครั้ง) 
 ป 2552        6                                            6 
 ป 2553         5                           6 
 ป 2554        3          6 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ 2 มิถุนายน 2542 )                
                  การเขารวมประชุม (ครั้ง)         จํานวนครั้งท่ีเชิญประชุม (ครั้ง) 
 ป 2552           5            5   
 ป 2553           4                             4 
 ป 2554           3                                                      5 
 
การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังที่ 19/2555 
 กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะน้ีไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้แตอยางใด เวนแตในวาระท่ี 5 
พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ  
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เอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 5 
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม 
 

 
                                                                                 ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ 

ที่อยูปจจุบัน                                 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
วัน/เดือน/ปเกิด  18 มีนาคม 2488 
สัญชาต ิ     ไทย 
อาชีพ/ตําแหนง  กรรมการอิสระ 
สถานท่ีทํางาน  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
ประวัติการศึกษา/อบรม    

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบัตรหลักสตูรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ตําแหนง/ประสบการณทํางาน        
 รองปลัดกระทรวงพาณิชย  

อธิบดีกรมการคาภายใน 
ท่ีปรึกษา บริษัท อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร จํากัด  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 

ประวตัิการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง -    ตําแหนงดานกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด) 
  แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันท่ี  /  28 ตุลาคม 2548 -ปจจุบัน ) 
- ตําแหนงดานบริหาร 
 ไมม ี

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  6 ป 5 เดือน 
การถือหุนในบริษัท  -  หุน 
ขอพิพาททางกฎหมาย   ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปท่ีผานมา 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ   
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  ไมม ี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ังคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในชวง 2 ปที่ผานมา  

ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  
 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 
 
การเขารวมประชุม/จํานวนคร้ังท่ีเชิญประชุม 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง– ตอวาระ – เมื่อ  28 ตุลาคม 2548)          
                  การเขารวมประชุม (ครั้ง)         จํานวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (ครั้ง) 
 ป 2552    6    6 
 ป 2553    6    6 
 ป 2554    6    6 
 
การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังที่ 18/2554 
 กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะน้ีไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้แตอยางใด เวนแตในวาระท่ี 5 
พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 6
ขั้นตอนการเขารวมประชุมผูถือหุน

มาดวยตนเอง ผูรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียน
(

แสดงบัตรประจําตัว หรือ แสดงหนังสือมอบฉันทะ
พรอมเอกสารประกอบ (แลวแตกรณี)

ลงนามเขารวมประชุม

รับบัตรลงคะแนน

เขาหองประชุม

ประธานเปดการประชุม

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

กรณีมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ใหยกมือและ
สงบัตรลงคะแนน (สําหรับผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง)

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจงผล
การนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
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                              เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7
หมวดที่  5   การประชุมผูถือหุน

ขอที่  27.   คณะกรรมการตองจัดใหมีประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป   ภายใน 4  เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวมาแลว  ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา  1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  หรือผูถือ
หุนไมนอยกวา 25 คน   ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถือหุน   เปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย

ขอที่  28.  ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุ   สถานที่   วันเวลา    ระเบียบวาระการประชุม           
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแลวแตกรณี             
รวมทั้งความเปนธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว    และจะจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา  7   วัน   กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาว
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน  3  วัน    กอนวันประชุม     ไมนอยกวา   3  วัน

ขอที่  29.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   (ถาม)ี  มาประชุมไมนอยกวา  25  คน  หรือไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน   3  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จึงจะจัดเปนองคประชุม

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด   เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
องคประชุมตามที่กําหนดไว   หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเมื่อผูถือหุนรองขอ  การประชุมเปนการระงับไป      ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใช
เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหญ และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน  กอนวันประชุมในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม

ขอที่  30.  ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม   หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได  ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน   ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย    เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน   รองขอและที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็

ใหลงคะแนนลับ        สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ขอที่  31.  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
      (1)  ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
      (2)   ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน   ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด  หรือบางสวนที่สําคัญแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น   หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางสวนที่สําคัญ    การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท     หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ขอที่  32.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีตอไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปที่ผานมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
(5) เลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น  ๆ
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