ทวว. 005/2556
วันที่ 4 มีนาคม 2556
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20/2556
ทานผูถือหุน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
(1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19/2555
(2) รายงานประจําปและงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบ CD-Rom
(3) ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
(4) คํานิยามกรรมการอิสระ
(5) คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
(6) ขอมูลกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถพิจารณาใหเปนผูรับมอบฉันทะ
(7) ขั้นตอนการเขารวมประชุม
(8) ขอบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
(9) แผนที่สถานที่จัดประชุม
(10)หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
ดวยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 20 ประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน
เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19 ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และไดจัดทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงไดเ ผยแพรในเว็บไซตของบริษัท ฯ แลว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 ที่ประชุม
เมื่อ 5 เมษายน 2555 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 ไดรับการบันทึกไวโดยถูกตองตามความเปน
จริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินการของบริษัท ประจําป 2555 ปรากฎอยูในรายงานประจําปของ
บริษัทที่ไดจัดสงใหกบั ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฎอยูในรายงานประจําป
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบ
CD-Rom ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2 ดังสรุปสาระสําคัญดังนี้
( หนวย : ลานบาท )
2555
2554
เปลี่ยนแปลง %
รายไดจากการรับประกันภัย
1,970.76
1,857.97
6.07
คาใชจายในการรับประกันภัย
(2,018.38)
(1,890.54)
6.76
1

กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุน
รายไดอื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบฯ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับป

(47.62)
255.51
10.82
218.71
(14.33)
(42.20)
162.18

(32.57)
103.41
9.80
80.64
(10.72)
(26.66)
43.26

46.21
147.08
10.41
171.22
33.68
58.29
274.90

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนป 2555
ขอเท็จริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติ
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 37 ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และงบ
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอกเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว
ในการนี้บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีภายนอก และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฎอยูในงบการเงินที่
บรรจุไวในรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบ CD-Rom
ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล
และ งบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอก และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทขอที่ 34 กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวเรียบรอย
แลวเปนเงิน 20 ลานบาท
นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิ (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
จํานวนหุน (หุน)
จํานวนเงินปนผลจาย ตอหุน (บาท)

ป 2556
162,178,010
1.07
151,500,000
0.43

ป 2555
43,254,710
0.29
151,500,000
0.15
2

ป 2554
63,879,724
0.42
151,500,000
0.33

รวม จํานวนเงินปนผลจาย (บาท)
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ

65,145,000
40%

22,725,000
52.53%

49,995,000
78.26%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบป 2555 บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 162,178,010 - บาท
บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจายปน ผล ในอัตราหุน ละ 0.43 บาท(สี่สิบสาม
สตางค) รวมมูลคาทั้งสิ้น 65,145,000.-บาท ทั้งนีก้ ารจายเงินปนผลในอัตราตามที่ระบุไวขางตน คิดเปนรอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ซึ่งเปนอัตราที่เทากับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได
แสดงรายละเอียดการจายเงินปนผล พรอมดวยอัตราการจายเงินปน ผลยอนหลัง 3 ป เพื่อผูถือหุนจะไดใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ กําหนดใหวัน ที่ 17 เมษายน 2556 เปน วัน กําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date)
เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปนผลและหุนปน ผล และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 เมษายน 2556 และ
กําหนดจายเงินและหุนปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
วาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรม
เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
กรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยขอใหนําเงินจํานวน 3,900,000 บาท มาจายเปนคาบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน
3,300,000 เปนคาบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 600,000 บาท เปนคาบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
ป 2556
ป 2555
ป 2554
3,300,000
1,600,000
2,400,000
1. คาบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
10
10
10
2. คาบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
600,000
400,000
400,000
จํานวนกรรมการ
3
3
3
คาเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
20,000
- กรรมการ
15,000
15,000
15,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
15,000
15,000
15,000
- กรรมการ
15,000
15,000
15,000
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 14 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ
เปนจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถือหุนของทุกป ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวอาจ
ไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
3

ในป 2556 มีกรรมการที่จะครบวาระการดํารงตําแหนงจํานวน 4 ทาน มีผทู ี่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไวเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร สิ่งที่
สงมาดวยหมายเลข 4 กรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนงทั้ง 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
3. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ
4. นางสุณีย ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอ
ชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ได ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2556 ถึงวันที่
28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยนั้น
ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯแต
อยางใด คณะกรรมการ จึงไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯตอไป โดยคณะกรรมการไดพ ิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบัติงาน
เห็นสมควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสินจาง
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดผานการพิจารณาแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 19 ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจําป 2555 ซึ่งบัดนี้ครบกําหนดเวลาแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2556 โดยเสนอให
1) นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกําหนดใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ นอกจากนี้ ขอใหที่ประชุม
พิจารณากําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 1,618,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคาสอบ
บัญชีที่เสนอตอผูถือหุน ดังนี้
หนวย : บาท
ป 2556
ป 2555 เพิ่มขึ้น รอยละ
1. คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
653,000
603,000 50,000
8.29
2555
2. คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)
375,000
375,000
0
0
3. คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
140,000
140,000
0
0
ณ 30 มิถุนายน 2555
4

4. คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
340,000
340,000
0
0
ณ 31 ธันวาคม 2555
5. คาประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุน
110,000
110,000
0
0
ประกอบธุรกิจอื่น
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน
1,618,000 1,568,000 50,000
3.19
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผูสอบบัญชีป 2555 กับการใหบริการของบริษัทผูตรวจสอบบัญชี
อื่น ๆ แลวเห็นวา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับสากล และมี
สวนรวมในการใหความคิดเห็นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเริ่ม
ใชการกํากับเงินทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทประกันวินาศภัยอีก
หลายแหง ทั้งยังไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียระหวางผูสอบบัญชีกับบริษทั /บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ซึ่งคาสอบบัญชีในป 2556 ที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 50,000- บาท หรือประมาณรอยละ 3.19 นี้
จึงถือวาเปนราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกําหนดใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งดังรายนามตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
ผูสอบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที่
จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
นางนงลักษณ พุมนอย
4172
4
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย
4951
4
นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป 2556 อีกวาระหนึ่ง โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวน 1,618,000.- บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 3.19 ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ
วาระที่ /8.พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และใหรวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 มีนาคม 2556จึงขอเชิญ
ทานผูถือหุนทุกทานเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังไดระบุไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน หากทานไมสามารถ
เขารวมประชุมไดดวยตนเอง
กรุณาแตงตั้งผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมา
ดวยนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นายจีรพันธ อัศวะธนกุล )
กรรมการผูอํานวยการ
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19/2555
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัส บดีที่ 5 เมษายน 2555 ณ หองประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนเขารวมประชุมดังนี้
เขารวมประชุมดวยตนเอง
26 ทาน นับเปนจํานวนหุนได
8,911,952 หุน
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
13 ทาน นับเปนจํานวนหุนได 103,455,664 หุน
รวมจํานวนผูถือหุนและผูรบั มอบฉันทะ 39 ทาน รวมจํานวนหุนได
112,367,616 หุน
คิดเปนรอยละ 74.17 ของจํานวนหุนทั้งหมด 151,500,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ขอ 29 ซึ่งจะตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน นับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายมงคล เปาอินทร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และ นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล ทําหนาที่เปนผูจด
รายงานการประชุม
เลขาที่ป ระชุมไดแจ ง ตอ ที่ป ระชุม ถึง วิธีปฎิ บั ติใ นการออกเสีย งลงคะแนนในแตละวาระ โดยประธานจะเปน ผู
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หากมีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียง จะมีเจาหนาที่รับบัตรลงคะแนนและดําเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียงดังกลาวออกจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด และจะแจงใหผูถือหุนทราบทันที หากไมมีผูถือ หุน
ทานใดยกมือ จะถือวาผูถือหุนมีมติเห็นชอบกับวาระที่นําเสนอ
สําหรับผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาแลว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู
มอบฉันทะกําหนด
ที่ประชุมรับทราบวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแลว
ประธานกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19/2555 และนายจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ได
แนะนําคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ดังรายนามตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม จํานวน 7 ทาน จากทั้งหมด 10 ทาน ไดแก
1. นาย มงคล เปาอินทร
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล เปยมพงษสานต
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระ
4 นาย จีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอํานวยการ
5. นาย ถวัลย วิรานนท
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ
6. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ
7. นางสุณีย ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
คณะผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม จํานวน 5 ทาน ไดแก
1. นายประพิทย ธีระประยุติ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
2. นายไกรเลิศ หาญวิวัฒนกุล
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
3. นายลูเซียส เฮสตี
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
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4. นายเสริมสุข สวัสดิ์โยธิน
ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป
5. นางสาวสิรินทร นันทวรเศรษฐ ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม
จํานวน 2 ทาน ไดแก
1. นางสาววรวรรณ ลิ่มปยมิตร
2. นางสาววารุณี ฐิตะสัจจา
จากนั้นประธานจึงไดดําเนินการประชุมภายใตระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
ทานประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 18/2554 ประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งรายละเอียดไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมรายงานการประชุมแลว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวถูกตอง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
112,367,616
เสียง
คิดเปน....100.......%
ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง
คิดเปน.....-............%
งดออกเสียง..........-............................เสียง
คิดเปน.......-..........%
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554
ทานประธาน ไดแจงกับที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา มีรายละเอียดเปนไปตามรายงาน
ประจําป ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน โดยไดแนบไปพรอมกับ หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว จึงขอให คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอํานวยการ กลาวสรุปผลการดําเนินการของบริษัทฯ คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทวา ในรอบป 2554 ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2554
2553
เปลี่ยนแปลง%
รายไดจากการรับประกันภัย
1,857.97
1,774.53
4.70%
คาใชจายในการรับประกันภัย
(1,890.54)
(1,824.24)
3.63%
รายไดจากการลงทุน
103.41
123.21
-16.07%
รายไดอื่น
9.80
7.70
27.27%
กําไรจากการดําเนินงาน
80.64
81.20
-0.69%
เงินสมทบฯ
(10.72)
(9.26)
15.77%
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
(26.66)
(8.06)
230.77%
กําไรสําหรับป
43.26
63.88
-32.28%
สวนรายละเอียดอื่นๆ คณะกรรมการไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2554 สงใหแกผูถือหุนแลว จึงขอใหที่ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทในรอบป 2554 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ทานประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว และไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้
คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล ไดกลาวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่
ไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินทรัพย
สินทรัพยรวม
3,494,224,757 บาท เพิ่มขึ้น 625,555,252 บาท คิดเปนรอยละ 21.81%
เงินสด เงินฝาก
482,581,829 บาท
เงินลงทุน
1,448,093,594 บาท
เบี้ยประกันภัยคางรับ
311,032,355 บาท
หนี้สิน
หนี้สินรวม
2,770,701,990 บาท
สํารองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคาจาย
1,254,479,990 บาท
สํารองเบี้ยประกันภัย
1,001,337,243 บาท
สวนของเจาของ
รวมสวนของเจาของ
723,522,767 บาท
บริษัทฯ มี อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) รอยละ 451 ซึ่งเกินกวาอัตรา
ที่กฎหมายกําหนดประมาณ 4.5 เทา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
112,367,616
เสียง
คิดเปน....100.......%
ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง
คิดเปน.....-............%
งดออกเสียง..........-............................เสียง
คิดเปน.......-..........%
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปนผล
คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามระเบียบขอบังคับ ของบริ ษัทขอที่
34 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายไวเรียบรอยแลวเปนเงิน 20 ลานบาท ดังมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิ (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
จํานวนหุน (หุน)
จํานวนเงินปนผลจาย ตอหุน (บาท)

ป 2554
43,254,710
0.29
151,500,000
0.15
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ป 2553
63,879,724
0.42
151,500,000
0.33

รวม จํานวนเงินปนผลจาย (บาท)
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ

22,725,000
52.53

49,995,000
78.26

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเสนอวา เนื่องจากเงินทุนสํารองของบริษัทมีมากกวาจํานวนที่กําหนดตามขอบังคับ
จึงไมจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง และเสนอใหนําเงินจํานวน 22.725 ลานบาท มาจายเปนเงิน ปนผลแกผูถือ
หุน ในอัตราหุนละ 0.15 บาท ( สิบหาสตางค ) ทั้งนี้ บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และ
กําหนดรายชื่อ ผู ถือหุน ที่มี สิท ธิ์รั บ เงิ นป นผล ในวั นที่ 19 เมษายน 2555 และใหร วบรวมรายชื่ อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและอนุมัติจายเงินปนผล หุนละ 0.15 บาท ( สิบ หาสตางค )
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
112,367,616
เสียง
คิดเปน....100.......%
ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง
คิดเปน.....-............%
งดออกเสียง..........-............................เสียง
คิดเปน.......-..........%
วาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา บริษัทมีห ลักเกณฑในการ
พิจารณาคาตอบแทน โดยใหพิจารณาตามความจําเปนและสมควร ใหอยูในระดับใกลเคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามความตองการ โดยขอใหนําเงินจํานวน 2,000,000 .-บาท มาจายเปนคาบําเหน็จกรรมการ
โดยจํานวน 1,600,000.-บาท เปนคาบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 400,000.- บาทเปนคาบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ขอมูลรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
1. คาบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ทานประธาน ไดขอใหที่ประชุมมีมติพ ิจารณา

ป 2555
2,000,000
10

ป 2554
2,800,000
10

20,000
15,000

20,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
112,367,616
เสียง
คิดเปน....100.......%
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ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง
งดออกเสียง..........-............................เสียง

คิดเปน.....-............%
คิดเปน.......-..........%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามระเบียบขอบังคับของบริษัท กําหนดไววา ในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้งกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในป 2555
มีกรรมการครบกําหนดที่จะตองออกตามวาระ 3 ทาน คือ
1. นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2 พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายถวัลย วิรานนท
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ
บริษทั ฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ
ลวงหนา ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูล
ดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยนั้น ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯแตอยางใด
บริษัทฯ ไดรับแจงจาก นาวาอากาศโททินกร พันธกระวี วาไมประสงคจะขอรับเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการตาม
วาระอีกตอไปเนื่องจาก มีปญหาเรื่องสุขภาพ จึงแจงความประสงคขอลาออกจากการเปนประธานกรรมการ โดยมีผลนับแต
วันที่ 5 เมษายน 2555 เปนตนไป
คณะกรรมการ จึงไดพ ิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ
ตอไป โดยคณะกรรมการไดพิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบัติงานของกรรมการที่ครบ
วาระทั้ง 2 ทานที่เหลือแลว เห็นสมควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทานดังกลาวกลับเขามา
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติใหเสนอชื่อ นายชลอ เฟองอารมย เขารับเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระ แทน
นาวาอากาศโททินกร พันธกระวี
อนึ่งเนื่องจาก นายถวัลย วิรานนท
กรรมการ ถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวน 9,000.- หุน
ดังนั้นเพื่อความโปรงใสในการออกเสียงลงมติในวาระดังกลาว นายถวัลย วิรานนท จึงของดออกเสียงใหแกตนเอง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นดวย
112,358,616
เสียง
คิดเปน...99.992......%
ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง
คิดเปน.....-............%
งดออกเสียง......9,000 ...................... เสียง
คิดเปน...0.008......%
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายชลอ เฟองอารมย เขาเปนกรรมการอิสระ แทน นาวาอากาศโท ทินกรพันธกระวี
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
112,367,616
เสียง
คิดเปน....100.......%
ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง
คิดเปน.....-............%
งดออกเสียง................. .....................เสียง
คิดเปน..................%
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วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสินจาง
คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอบริษัท สํานักงาน
เอินสน แอนด ยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัท โดยเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2555 เปนเงินทั้งสิ้น
1,568,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาสอบงบการเงินประจําป
เปนเงิน 603,000.คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ) 125,000.-บาท
เปนเงิน 375,000.คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2555
เปนเงิน 140,000.คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2555
เปนเงิน 340,000.คาประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น เปนเงิน 110,000.คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให บริษัท สํานักงาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป 2555 อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามตอไปนี้
1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย
3) นางนงลักษณ พุมนอย
4) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ทานประธาน ไดขอใหที่ประชุมมีมติพิจารณา
มติที่ประชุม
พิจารณาเลือก บริษัท สํานักงาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุตเปนผูสอบบัญชีใหกับ
บริษัท ในป 2555 โดยคิดคาสอบบัญชีเปนเงินทั้งสิ้น 1,568,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนหกหมื่นแปดพันบาท) ดวยคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นดวย
112,367,616
เสียง
คิดเปน....100.......%
ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง
คิดเปน.....-............%
งดออกเสียง..........-............................เสียง
คิดเปน.......-..........%
วาระที่ 9 ทานประธานไดสอบถามที่ประชุมวามีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอีก
ทานประธานจึงไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19/2555 นี้ ไดดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว
เมื่อไมมีคําถามและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูถือหุน ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดเขารวมประชุม
ปดประชุมเวลา 15.16 น.
ลงชื่อ
( นายมงคล เปาอินทร )
ประธานที่ประชุม
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แบบ 56-2

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2555

1. ขอมูลทั่วไป
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 2555
บริษัท ตั้งใจมั่น จํากัด 22.96%
บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 22.57%

1.3 บุคคลอางอิงอื่นๆ
(ก) ศูนยรับฝากหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ตั้ง เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย 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

(ง)
(จ)
(ฉ)

ชื่อผูสอบบัญชี นางนงลักษณ พุมนอย
เลขทะเบียน 4172
ที่ปรึกษากฎหมาย
-ไมมีที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไมมีที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ

-ไมมี-
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2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
2.1 ขอมูลจากงบการเงิน
ฐานะการเงินของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : พันบาท)
2553
248,975
5,875
295,256
220,850

%
8.7%
0.2%
10.3%
7.7%

2554
482,582
6,679
311,032
689,617

%
13.8%
0.2%
8.9%
19.7%

2555
342,868
7,371
398,870
802,437

%
8.3%
0.2%
9.7%
19.4%

119,749
979,985
485,668
18,791
17,697
-

0.0%
4.2%
34.2%
16.9%
0.7%
0.6%
0.0%

186,134
773,434
484,140
4,386
13,798
-

0.0%
5.3%
22.1%
13.9%
0.1%
0.4%
0.0%

276,172
846,776
884,655
4,386
11,078
-

0.0%
6.7%
20.5%
21.4%
0.1%
0.3%
0.0%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

242,561

8.5%

227,890

6.5%

218,997

5.3%

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

10,666
222,597
2,868,670

0.4%
0.0%
7.6%
100.0%

11,701
302,832
3,494,225

0.3%
0.0%
8.8%
100%

10,600
322,569
4,126,779

0.3%
0.0%
7.7%
100.0%

147,273

0.0%
5.1%

118,108

0.0%
3.4%

6,610
342,922

0.2%
8.3%

636,085
970,575
47,432

22.2%
33.8%
1.7%

1,254,480
1,001,337
90,507

35.8%
28.7%
2.6%

974,701
1,346,714
127,039

23.6%
32.6%
3.1%

233,102
834,203
2,868,670

8.1%
29.1%
100.0%

306,270
723,523
3,494,225

8.8%
20.7%
100%

399,789
929,004
4,126,779

9.7%
22.6%
100.0%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ
เบี้ยประกันภัยคางรับสุทธิ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ
สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกยู ืมสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองฯ และคาสินไหมทดแทนคางจาย
สํารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
ตราสารอนุพันธ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญ ชี
หนี้สินอื่น
สวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
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ผลการดําเนินงาน
(หนวย : พันบาท)

ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2553
รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายได
คาใชจาย
การรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผูประสบภัยจากรถ
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอืน่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

%

2554

%

2555

%

1,699,758
74,770
1,774,528

95.8%
4.2%
100.0%

1,784,775
73,192
1,857,967

96.1%
3.9%
100.0%

1,765,235
205,524
1,970,759

89.6%
10.4%
100.0%

1,144,017

64.5%

1,137,403

61.2%

1,098,311

55.7%

344,529
82,891
7,917
244,890
1,824,244
(49,716)
78,436
39,244
5,535
7,699
-

19.4%
4.7%
0.4%
13.8%
102.8%
-2.8%
4.4%
2.2%
0.3%
0.5%
0.0%

362,139
101,045
7,810
282,140
1,890,537
(32,570)
75,165
44,489
(16,247)
9,801
-

19.5%
5.5%
0.4%
15.2%
101.8%
-1.8%
4.1%
2.4%
-0.9%
0.5%
0.0%

467,571
133,994
9,529
308,970
2,018,375
(47,616)
102,103
112,175
41,227
10,817
-

23.7%
6.8%
0.5%
15.7%
102.4%
-2.4%
5.2%
5.7%
2.1%
0.5%
0.0%

81,198

4.6%

80,638

4.3%

218,706

11.1%

(5,276)

-0.3%

(5,545)

-0.3%

(7,027)

-0.4%

(3,340)
(646)
71,936
(8,056)
63,880

-0.2%
0.0%
4.1%
-0.5%
3.6%

(4,537)
(637)
69,919
(26,664)
43,255

-0.2%
0.0%
3.8%
-1.5%
2.3%

(6,526)
(778)
204,375
(42,197)
162,178

-0.3%
0.0%
10.4%
-2.2%
8.2%

108,420
108,420
172,300

(56,964)
(56,964)
(13,709)

66,028
66,028
228,206

4

2.2 อัตราสวนทางการเงิน
2553

2554

2555

(1) อัตราสวนสภาพคลอง : LIQUIDITY RATIO
1
อัตราสวนสภาพคลอง
1
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับ

0.55
57.84

0.73
53.60

0.70
48.79

(2) อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร : PROFITABILITY RATIO
2
RETENTION RATIO
2
อัตราการจายคาสินไหมทดแทน
2
อัตรากําไรขั้นตน
2
อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวม
3
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย
3
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
3
อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิ
3
อัตรากําไรสุทธิ
3
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน

88.11
61.64
20.30
18.85
41.25
6.59
2.25
3.49
8.45

89.16
58.68
23.12
21.74
43.89
5.32
2.33
2.28
5.55

70.89
56.19
26.07
22.65
47.27
10.80
2.25
7.98
19.63

2.50
0.72

1.36
0.60

4.26
0.53

2.44
1.66
1.02
29.74
78.26

3.83
2.16
1.22
25.29
52.54

3.44
1.64
1.05
23.62
40.17

(5) กําไรสุทธิตอหุน

0.42

0.29

1.07

(6) เงินปนผลตอหุน

0.33

0.15

0.43

(7) มูลคาตามบัญชีตอหุน

5.51

4.78

6.13

(3) อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY RATIO
3
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
3
อัตราการหมุนของสินทรัพย
(4) อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน : FINANCIAL RATIO
4
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
4
POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND
4
อัตราสวนเงินสํารองตอสวนของผูถือหุน
4
อัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพย
5
อัตราการจายเงินปนผล
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทเปนบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายไดหลักมาจากเบี้ยประกันภัย เมื่อบริษัทไดรับ
เบี้ยประกันภัยแลว เบี้ยประกันภัยสวนหนึ่ง บริษัทจะนําไปทําการประกันภัยตอและอีกสวนหนึ่งบริษัทจะรับ
เสี่ยงภัยไวเอง สําหรับในสวนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไวนั้น เมื่อหักคาใชจายแลว บริษัทจะนําไปลงทุนตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อแสวงหารายไดอีกสวนหนึ่ง
รายไดของบริษัทในรอบ 3 ปที่ผานมาเปนดังนี้
ป 2553
%
รายไดจากเบี้ยประกันภัยรับ
1,774.53
93.1
รายไดจากการลงทุน
123.21
6.5
รายไดอื่น
7.70
0.4
รวมรายได
1,905.44
100.0

ป 2554
1,857.97
103.40
9.80
1,971.17

%
94.3
5.2
0.5
100.0

ป 2555
1,970.76
255.51
10.81
2,237.08

%
88.1
11.4
0.5
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 ไดเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม
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 และประชาสัมพันธใหรูจักบริษัทมากขึ้น และใชเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัย
ทุกรูปแบบ และฝกอบรมใหพนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเดน
- เปนบริษัทที่ดําเนินการดานการประกันภัยรถยนตมายาวนานเกือบจะที่สุด ในบรรดา
บริษัทประกันภัยในปจจุบัน ซึ่งทําใหมีประสบการณในการใหบริการแกผูเอาประกันภัย
และผูเกี่ยวของ พรอมกับมีฐานขอมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที่คอนขางสมบูรณ
- ฐานลูกคาที่คอนขางจะยาวนานกับทางบริษัท
- มีวัฒนธรรมของบริษัทที่เขาใจความตองการของลูกคา และผูเกี่ยวของเปนอยางดี
ซึ่งทําใหลูกคาและ ผูเกี่ยวของประทับใจกับการใหบริการของบริษัท
- บริษัทมีฐานลูกคาที่คอนขางจะมีการกระจายที่ดี กอปรกับเงินกองทุนของบริษัท
ที่คอนขางมาก ทําใหบริษัทมีความสามารถในการที่จะรับเสี่ยงภัยไวเองไดคอนขางสูง
จุดดอย
- งานของทางบริษัทเปนงานที่มาจากการตลาดโดยตรง ไมมีงานที่ไดรับจากความสัมพันธ
ของการถือหุน ( CAPTIVE BUSINESS )
ลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท
เนื่องจากงานประกันภัยที่เปนงานดานอุตสาหกรรมใหญ ๆ นั้น สวนใหญจะเปนการประกันภัย
กับบริษัทประกันภัยที่มีความสัมพันธกันในรูปของการลงทุน ดังนั้นจากโครงสรางของบริษัท
ทางบริษัทฯมีเปาหมายในการที่จะทําการตลาดในกลุมลูกคารายยอย หรือขนาดกลางซึ่งจะมี
ความอิสระในการเลือกบริษัทประกันภัยคอนขางสูง ทําใหจุดเดนในการใหบริการของบริษัท
สามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไดสูง
(ข) ภาวะการแขงขัน
ในป 2555 ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถขยายตัวอยางตอเนื่อง เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ประมาณ 181,800 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 29 เปนผลจากปจจัยสนับสนุนในหลายๆ ดาน
ไดแกยอดจําหนายรถยนตใหมที่เพิ่มขึ้น 1.2 ลานคัน หรือเพิ่มขึ้น 51% จากปที่ผานมา (ขอมูลจาก
บริษัทโตโยตา ประเทศไทย จํากัด) เนื่องจากมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรกไมเกิน 100,000 บาท
ของรัฐบาล สามารถกระตุนตลาดรถยนตอีโคคารซึ่งมีราคาไมสูงนัก เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ประกอบ
กับปริมาณความตองการซื้อที่ตกคางมาจากป 2554 เนื่องจากโรงงานไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวม
ครั้งใหญ ทําใหไมสามารถผลิตรถยนตออกสูตลาดไดเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้บริษัท
ประกันภัยไดมีการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยของประกันภัยทรัพยสิน ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด ตามตนทุนของการประกันภัยตอที่ปรับตัวเพิม่ จากการขึ้นคาเบี้ยประกันภัย
ของบริษัทรับประกันภัยตอสําหรับความคุมครองภัยธรรมชาติ ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย
มีอัตราการขยายตัวเร็วกวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกรง
ของธุรกิจประกันภัย ประกอบกับประชาชนยังมีอัตราการถือครองกรมธรรมที่ต่ําอยูเมื่อเทียบกับ
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ประเทศอื่นๆ โอกาสที่ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตนั้น ยังมีศักยภาพอีกมาก โดยเบี้ยประกันภัย
รถยนตยังคงมีอัตราสวนสูงถึงรอยละ 60 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น (Motor : Non-Motor = 60 : 40)
ตารางเบี้ยประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั้งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย
เบี้ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หนวย:ลานบาท)
ลําดับ
ประเภทการประกันภัย ป (Year)
2552
2553
2554
2555
Class of Business
รายการ (Sub Class)
1

2
3
4
5

รถยนต (Motor)

1.1
1.2

สมัครใจ (Voluntary)
บังคับ (Compulsory)
รวม (Total)
อัคคีภัย (Fire)
2
อัคคีภัย (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.) 3
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)
4
ทะเล (Marine)
รวมทั้งสิ้น (Grand Total)

54,307
11,123
65,430
7,787
33,191
3,634
110,042

63,683
13,043
76,726
8,049
38,307
4,626
127,708

67,895
13,906
81,801
8,042
43,610
4,753
138,206

82,286
16,842
99,068
9,554
58,417
5,037
172,077

4. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได และมีผลกระทบตอบริษัทฯ มีดังนี้
1. ความเสี่ยงดานการแขงขันธุรกิจประกันภัย
จากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจประกันภัยวินาศภัยและทําใหทุกบริษัทตอง
ปรับตัวกันอยางมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ดวยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
การใหบริการโดยมีการออกผลิตภัณฑใหมๆ การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช การโฆษณา
ประชาสัมพันธ รวมทั้งกําหนดกลยุทธในการรักษาฐานลูกคาเดิมและหาลูกคาใหม เพื่อการขยาย
หรือคงไวซึ่งสวนแบงตลาดของบริษัท การดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอสัดสวนระหวาง
เบี้ยประกันภัยที่ไดรับกับความเสี่ยงภัย เพราะบริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงขึ้น
ทางบริษัทฯ ไดมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยมีการพิจารณากําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
กับชนิดของการรับประกันภัย คุมคากับความเสี่ยงภัยและตนทุนที่เกิดขึ้น มีนโยบายการรับประกัน
ที่เนนคุณภาพ พรอมกับปรับกลยุทธทางการแขงขันโดยหาชองทางการตลาดใหมที่มีศักยภาพ และ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับสภาวะและความตองการของลูกคาใหมากที่สุด
2. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
นอกจากความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะธุรกิจของบริษัทในการรับประกันภัย อาจมีความเสี่ยงจาก
ความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของปจจัยภายนอกทั้งจากสภาพทางภูมิศาสตร, ภัยธรรมชาติ,
ภัยพิบัติ และอุบัติภัย ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงตอบุคคลและทรัพยสิน
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ทางบริษัทฯ มีการจัดการกับความเสี่ยงดวยการพิจารณาคัดเลือกกลุมลูกคา ลักษณะกิจการ
ความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัยอยางเครงครัด รวมทั้งกระจายความเสี่ยงภัยโดยจัดการ
ประกันภัยตอไวกับบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคงทั้งในประเทศและตางประเทศในรูปแบบของ
การทําประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา (Treaty Reinsurance), การประกันภัยตอแบบ
เฉพาะราย (Facultative Reinsurance)และการทําประกันภัยตอแบบความคุมครอง
ความเสียหายสวนเกิน (Excess of Loss) ทําใหบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงภัยจากการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทอยางเหมาะสมกับความสามารถในการรับประกันภัยของ
บริษัท ภายใตกรอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3. ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับลูกคาและขอมูลสถิติตางๆ ที่นํามาใชในการพิจารณารับประกันภัย,
การบริการลูกคา และการวิเคราะหประกอบจัดทําแผนการตลาด มีความสําคัญอยางมากตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท หากเกิดมีความสูญหาย หรือรั่วไหลไปสูบุคคลภายนอกหรือคูแขงขัน
จะทําใหไมเปนผลดีตอบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยการสรางระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลตาม
มาตรฐานสากล และยังมีระบบสํารองขอมูล เพื่อรองรับเหตุฉ ุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น 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
ของหลักทรัพ ยที่อนุญาต ใหลงทุน รวมทั้งควบคุมสัดสวนของการลงทุนในหลักทรัพ ยไวดวย
ทางบริษัทฯ ไดมีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในรูป
ของเงินฝากธนาคาร, พันธบัตร, หุนกู, หุนสามัญ และหนวยลงทุน ไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย,
เงินปนผล และกําไรจากการขายหลักทรัพย ซึ่งผานการพิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบจากฝายบริหาร
ของบริษัทฯ โดยทางบริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงประเภท
หลักทรัพยเก็งกําไร และจะเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพ และใหผลตอบแทนที่แนนอน
สม่ําเสมอ
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5. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
5.1 ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป มีจํานวนไมถึง 10 ราย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ขอมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555
ผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษัท ตั้งใจมั่น จํากัด
บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
นางจีราภรณ บูรณะสมบัติ
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH
บริษัท เจนพันธ พร็อพเพอรตี้ จํากัด
LIM & TAN SECURITIES PTE LTD
นายเทพพันธ อัศวะธนกุล
น.ส.เจนจิรา อัศวะธนกุล
นายคงวุฒิ บุณยโพธิกุล
น.ส.รจนา ธีราวิทยางกูร
นางสุเทพี อัศวะธนกุล

จํานวนผูถือหุน สัดสวน (%)
34,785,420
22.96
34,192,140
22.57
9,119,700
6.02
7,548,000
4.98
7,541,324
4.98
6,492,000
4.29
6,300,000
4.16
6,300,000
4.16
4,050,000
2.31
3,834,880
2.17
2,104,692
1.56

5.2 การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ*
2. นายมงคล เปาอินทร
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ*
3. นายชลอ เฟองอารมย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ*
4. นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ*
5. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ*
6. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
7. นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอํานวยการ
8. นายถวัลย วิรานนท
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ
9. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ
10. นางสุณีย ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริษัท
* กรรมการอิสระถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไมเปน
กรรมการบริหาร ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือคูสมรสของ
ผูบริหาร ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ มีความเปนอิสระในการทําหนาที่
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
ขอที่ 1 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 7 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอที่ 2 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนี่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอที่ 3 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตราสวน
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกจํานวนที่ใกลเคียงที่สุด
กับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง ในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใ ดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง
ขอที่ 4 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือลักษณะตองหามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอที่ 5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่
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
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียง
ขอที่ 8 กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
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ขอที่ 9 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ขอที่ 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปน
ประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมี
สวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอที่ 11 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมาย
สงหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนด
วันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ขอที่ 12 กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ขอที่ 13 หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น ที่มี
สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
ขอที่ 14 กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้น
หรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ขอที่ 15 ใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
- กรรมการสองทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัท
- คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท

ในรอบป 2555 คณะกรรมการมีการประชุมรวม 6 ครั้ง จํานวนการเขารวมประชุมของกรรมการ
แตละทาน เปนดังนี้
1. พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ
( 5 ครั้ง )
2. นายมงคล เปาอินทร
( 6 ครั้ง )
3. นางพิไล เปยมพงศสานต
( 4 ครั้ง )
4. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
( 6 ครั้ง )
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5.
6.
7.
8.
9.

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
นายถวัลย วิรานนท
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
นางสุณีย ธีราวิทยางกูร

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายชลอ เฟองอารมย
2. นางพิไล เปยมพงศสานต
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
4. นางสาวสิรินทร นันทวรเศรษฐ

( 3 ครั้ง )
( 6 ครั้ง )
( 3 ครั้ง )
( 6 ครั้ง )
( 6 ครั้ง )

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังตอไปนี้
1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานใหบริษัทปฎิบัติหนาที่ตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวย
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของ
บริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ยังเปนของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อสกุล / ตําแหนง

พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ

นายมงคล เปาอินทร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

83 1. โรงเรียนนายเรือ
2. โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
3. Naval Postgraduate School หลักสูตร
International Defense Management
จากกองทัพเรือสหรัฐ
4. วิทยาลัยกองทัพเรือ
83 นิติศาสตรบัณฑิต , เนติบัณฑิต

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท
(%)
0.05%

0.14%

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน /
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

-

2544-2555 กรรมการ
2544-2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2555 ประธานกรรมการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

-

2544-2555
2544-2554
2555
2544-2555
2547-2555

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

บจ.เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส

บมจ.ปริญสิริ(2000)
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ชื่อสกุล / ตําแหนง

นายชลอ เฟองอารมย

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

75 1. ปริญญาตรีรัฐศาสตร
ม.ฟลลิปส สหรัฐอเมริกา
2. ปริญญาโทรัฐศาสตร
ม.เซาเทอรน อิลินอยส สหรัฐอเมริกา
3. ปริญญาโทสังคมศาสตร (บริหาร)
ม.เบอรมิงแฮม อังกฤษ
4. วิทยาลัยปองกันราชอณาจักร รุนที่ 27
5. การอบรมหลักสูตร DCP รุน 18 และหลักสูตรการกํากับ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท
(%)
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

76 1. ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
3. ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP จาก IOD

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธ.สแตนดารดชารเตอรด(ไทย) จํากัด

ประธานกรรมการ

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต
เทคโนโลยี (1999)

กรรมการติดตามประเมินผล

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ

กรรมการ

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
แหงประเทศไทย

ดูแลกิจการ ของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย

นางพิไล เปยมพงศสานต

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน /
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

-

-

2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2539-2555 ที่ปรึกษา
2542-2555 กรรมการตรวจสอบ
2542-2555 กรรมการตรวจสอบ
2547-2555 กรรมการตรวจสอบ
2542-2555 ประธานบริษัท

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
บมจ.ฝาจีบ
บมจ.เมโทรสตารพอพเพอรตี้
บจก.ออดิต แอนด
แมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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ชื่อสกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ

69 1. ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร
ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ

66 1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ New York
University, USA
2. ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตม
3. ปริญญาเอก Education Administration
จาก Illinois State University, USA

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท
(%)
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน /
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2548-2555 กรรมการอิสระ

0.05% - สามีนางจิราภรณ บูรณะ- 2534-2555 ผูรับใบอนุญาต /
สมบัติ ซึ่งเปนพี่สาวของ
ผูจัดการ / ครูใหญ
นายจีรพันธ อัศวะธนกุล 2539-2555 ผูร ับใบอนุญาต /
(กรรมการผูอํานวยการ
ผูจ ัดการ / ครูใหญ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน) 2541-2555 อธิบการบดี
2534-2555 กรรมการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปง
วิทยาลัยลุมน้ําปง
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
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ชื่อสกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ความสัมพันธทาง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน /
บริษัท
ผูบริหาร
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
7.33% 1. สามีนางสุเทพี อัศวะ2535-2555 กรรมการผูอํานวยการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
ธนกุล (กก.รองกก.ผอ.) 2535-2555 กรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
2. นองชายนางจีราภรณ
2543-2555 กรรมการ
บจ.กลางคุมครองผูประสบ
บูรณะสมบัติ ภรรยา
ภัยจากรถ
นายพิเศศ บูรณะสมบัติ 2552-2555 นายกสมาคม
สมาคมประกันวินาศภัย
(กรรมการ)

นายจีรพันธ อัศวะธนกุล

54 1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ปริญญาโทการบัญชี University Of
Texas At Austin (U.S.A)
3.ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD

นายถวัลย วิรานนท

64 1. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD

0.05%

นางสุเทพี อัศวะธนกุล

53 1. ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Tarlenton State University (U.S.A)

1.56% 1. ภรรยานายจีรพันธ อัศวะ- 2544-2555 กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
ธนกุล (กก.ผอ.)
2542-2555 กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2. นองสาวนางสุณีย
2547-2555 ผอ.ฝายการเงินและบัญชี บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
ธีราวิทยางกูร (กรรมการ)

-

2543-2555 กรรมการรองกรรมการ
ผูอํานวยการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP จาก IOD
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ชื่อสกุล / ตําแหนง

นางสุณีย ธีราวิทยางกูร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ความสัมพันธทาง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน /
บริษัท
ผูบริหาร
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
61 1. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0.008% พี่สาวนางสุเทพี อัศวะธนกุล 2544-2555 กรรมการและเลขานุการบริษัท บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD

(กก.รองกก.ผอ.)
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร
ทางบริษัทไมมีการผานคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ
ป 2555 ดังนี้
1. นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี
280,000.00 บาท
2. พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ
525,000.00 บาท
3. นายมงคล เปาอินทร
425,000.00 บาท
4. นางพิไล เปยมพงศสานต
380,000.00 บาท
5. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
280,000.00 บาท
6. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
100,000.00 บาท
7. นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
100,000.00 บาท
8. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
100,000.00 บาท
9. นายถวัลย วิรานนท
100,000.00 บาท
10. นางสุณีย ธีราวิทยางกูร
100,000.00 บาท
11. นายชลอ เฟองอารมย
220,000.00 บาท
ข. ผูบริหารของบริษัทฯ ตั้งแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไปของบริษัทฯ ทั้งหมด23 ทาน ไดรับคาตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนและโบนัสในป 2555 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,000,700.00 บาท
การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดปฎิบัติตามขอพึงปฎิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน(code of
best practices) ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทกําหนดใหขอมูลทางการบัญชีตองเปนความลับในฝายที่รับผิดชอบ จะไมสามารถเผยแพร
แมกับฝายบริหารที่ไมเกี่ยวของกอนที่งบการเงินจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน
การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการของบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กฎหมาย
กําหนด ในป 2555 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 5 เมษายน 2555 มีกรรมการ 7 ทาน
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เขารวมประชุม โดยทางบริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพ ย(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
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนตน
ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตและไดรับผลตอบแทนที่ดีแก
ผูถือหุน โดยมีนโยบายการจายเงินปนผลที่ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท
และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
ลูกคา : บริษัทมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับสภาวะและความตองการของลูกคา
รวมทั้งการขยายสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใหแกลูกคา
คูแขงขันทางการคา : บริษัทยึดถือปฏิบัติภายในกติกาของการแขงขันที่ดีและเปนธรรม
สังคม : บริษัทฯ ไดรวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดทําขาเทียมมอบใหกับผูพิการทางขา
ใหกับตัวแทนจากบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) เพื่อนําไปมอบแกมูลนิธิขาเทียมใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ณ องคพระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2555
โดยทางมูลนิธิขาเทียม ไดจัดเจาหนาที่พรอมเครื่องมือทําขาเทียมที่บริเวณองคพระปฐมเจดีย
เพื่อทําขาเทียมใหแกผูพิการ
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บริษัทฯ ไดรวมกิจกรรมเปดตัวโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” ซึ่งจัดขึ้น
โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดมอบปายปฏิญญารวมรักษา
คลองพรอมเงินสนับสนุนการทํางานของสารวัตรคลอง 2 แหง คือ ลํารางหมูบานอนันตสุขรุน 18
และคลองรางออ-รางแกว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนรัตนโกสืนทรสมโภชบางเขน
บริษัทฯ ไดมอบเงินชวยเหลือศูนยการแพทยทหารบกจังหวัดชายแดนใต กอ.รมน.ภาค 4
สวนหนา จากการจําหนายเสื้อยืด Thank You Soldier ในงานปใหม TVI Armed Forces Party
จํานวน 100,000 บาท โดยไมหักคาใชจาย เพื่อนําเงินไปจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยหรือ
สิ่งของที่จําเปนในการชวยเหลือทหารและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2555
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท งบการเงินไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีในการจัดทํา รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
โดยไดแสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําป
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน โดยคาตอบแทนอยูในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ ซึ่งไดผาน
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและของผูบริหารแตละทาน
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
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คณะกรรมการมีกําหนดประชุมทุกสองเดือน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการไดศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม การประชุมจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร พรอมจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผาน
การรับรองจากคณะกรรมการ
ทางบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และการปฏิบัติงาน
จึงไดกําหนดหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร
มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และการแบงแยกหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมรวมทั้งประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการตรวจสอบระหวางกัน
อยางชัดเจน บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินของบริษัทวาไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) คณะกรรมการได
กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายใน
มีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที่
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ กําหนดไวดังนี้
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 การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตําแหนง
เพื่อความชัดเจนและเปนธรรม
5. ระบบเทคโนโลยีขอมูล บริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญของระบบเทคโนโลยีขอมูล จึงจัดให
มีระบบการรักษาความปลอดภัย และพัฒนาระบบขอมูลใหถูกตองสมบูรณและเพียงพอ
ตอการจัดทํารายงานขอมูลเพื่อนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนไปตามมาตราฐาน
การบัญชี
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6. รายการระหวางกัน
ไมมี
7. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
อัตราสวนสภาพคลอง : LIQUIDITY RATIO
2554
อัตราสวนสภาพคลอง
0.73
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับ
53.60

2555
0.70
48.79

สําหรับโครงสรางเงินทุนของบริษัท ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียน ประกอบดวย:(หนวย:พันบาท)
2554
%
2555
%
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
482,582
26.1
342,868
17.3
รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ
6,679
0.4
7,371
0.4
เบี้ยประกันภัยคางรับสุทธิ
311,032
16.9
398,870
20.2
สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ
689,617
37.3
802,437
40.5
เงินลงทุนเพื่อคา
186,134
10.1
276,172
14.0
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
169,489
9.2
151,710
7.6
รวมสินทรัพ ยหมุนเวียน
1,845,533
100.0 1,979,428 100.0
ในป 2555 ทางบริษัทฯ มีรายไดจากการรับประกันภัยทั้งสิ้น 1,970.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนประมาณรอยละ 6.07 เนื่องจากมีการเพิ่มผลิตภัณฑประกันภัยใหมใหสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา และตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจไทยในป 2555 ขยายตัวรอยละ 5.9 ฟนตัวหลังจากที่ปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554
คลี่คลายภาคเอกชนเรงการบูรณะซอมแซมความเสียหาย ลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร อุปสงคในประเทศทั้งการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนยังไดรับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ การเพิ่มเงินเดือน
ขาราชการ การเริ่มปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเปนวันละ 300 บาทใน 7 จังหวัด การรับจํานําขาวเปลือก มาตราการคืนภาษี
รถยนตคันแรก โครงการบานหลังแรก และการที่ธนาคารแหงประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง
รวมรอยละ 0.5 มาอยูที่ระดับ รอยละ 2.75 ตอป ซึ่งมีสวนสนับสนุนการใชจายภายในประเทศ สถาบันการเงินยังมี
สภาพคลองสูงและมีการแขงขันเพื่อปลอยสินเชื่อ โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 13.7
ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภค (สัดสวนรอยละ 30.2 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวรอยละ 21.6 เรงตัวขึ้น โดยเฉพาะ
สินเชื่อรถยนต การบริโภคและการลงทุนภาครัฐยังมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อยางไรก็ดี ภาคการสงออกขยายตัวเพียงรอยละ 5.7 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกชัดเจนขึ้นตั้งแตชวงกลางป 2555 เปนตนมา ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปและการควบคุมความรอนแรง
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ทางเศรษฐกิจของจีน ประกอบกับความลาชาในการฟนตัวจากปญหาอุทกภัยของภาคการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อสงออก
ในบางสาขา เชน ผูผลิตฮารดดิสกไดรฟ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สวนภาคการทองเที่ยวขยายตัวเรงขึ้น มีจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติเพิ่มขึ้นถึง 21 ลานคน
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2555 อยูที่รอยละ 3 ลดลงจาก
ปที่แลวตามราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง อันเปนผลมาจากอุปสงคน้ํามัน
ในตลาดโลกที่ออนแอลง ประกอบกับผลจากแนวทางการดูแลราคาน้ํามันขายปลีกของภาครัฐ เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
โดยรวมอัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา ดุลการชําระเงินเกินดุลมากขึ้นจากปกอนจากทั้งการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
และดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยาย
ภาวะตลาดหลักทรัพย
ในป 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพ ยไทยปรับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35.7 จากสิ้นป 2554 โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในภูมิภาค
เอเชียและอันดับสามของโลก ทําสถิติสูงสุดในรอบ 16 ป ปดที่ระดับ 1,391.93 จุด ทําใหราคาเทียบกําไรที่คาดการณ หรือ
คาพีอีเฉลี่ยของตลาดหุนไทยอยูที่ประมาณ 15.46 เทา เนื่องจากจากสภาพคลองทางการเงินในตลาดทุนโลกที่เพิ่มขึ้น
และการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทย
ธนาคารกลางสหรัฐไดประกาศนโยบายผอนปรนทางการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Easing)
กระตุนเศรษฐกิจ รอบใหม (QE3) ในเดือนกันยายน 2555 โดยการเพิ่มปริมาณเงินในระบบออกมาซื้อตราสารหนี้ที่ค้ําประกัน
โดยอสังหาริมทรัพย (MBS) เปนวงเงิน 40,000 ลานดอลลารตอเดือน ไมมีการกําหนดระยะเวลา เพื่อกดดอกเบี้ยใหอยูใน
ระดับต่ําใกลศูนยไปจนถึงกลางป 2558 เพิ่มสภาพคลองใหกับสถาบันการเงิน กดดันใหมีการปลอยสินเชื่อไปยังภาคธุรกิจ
และเปดโอกาสที่จะทําการ เขาซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมอีก จนกวาอัตราการวางงานปรับตัวลดลงจากรอยละ 8.1 เหลือ
รอยละ 7 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป ประกาศมาตรการปลอยวงเงินกู 1 ลานลานยูโร ระยะเวลา 36 เดือน
(Long-Term Refinancing Operations) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อและสภาพคลองใหกับภาคธนาคาร รวมทั้งการเขาซื้อ
พันธบัตรของประเทศที่ประสบปญหาหนี้สาธารณะ เชน สเปน อิตาลี ถือวาเปนปจจัยชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาวิกฤติ
หนี้ในยุโรปใหบรรเทาลง แตก็ยังมีความเสี่ยงดานการควบคุมการขาดดุลงบประมาณ เพื่อลดอัตราสวนหนี้ตอ GDP
ตลาดทุนทั่วโลกไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจหลักของโลกทั้งสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป และญี่ปุน
ซึ่งประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวหรือฟนตัวในระดับต่ํา นโยบายการเงินแบบผอนคลายที่ธนาคารกลางหลายประเทศ
ใชอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหปริมาณเงินหรือสภาพคลองที่เพิ่มขึ้นอยางมากไมสามารถ
สรางผลตอบแทนที่นาพอใจใหกับนักลงทุน เพราะดอกเบี้ยอยูระดับต่ําเปนประวัติการณ อีกทั้งเศรษฐกิจก็อยูในภาวะชะงักงัน
ตลาดไมขยายตัว สภาพคลองลนระบบจึงทะลักไหลออกนอกประเทศ สูภูมิภาคเอเชียที่ดอกเบี้ยสูงกวา อีกทั้งเศรษฐกิจก็ขยายตัว
เร็วกวา ทําใหนักลงทุนตางประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพยภูมิภาคเอเชีย เชน อินเดีย เกาหลี ไตหวัน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
โดยซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพ ยไทย 76,897 ลานบาท เทียบกับป 2554 ซึ่งขายสุทธิ 5,290 ลานบาท
บริษัทมีรายไดจากการลงทุนทั้งสิ้น 255.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 147.11 เนื่องมาจาก
สภาวะตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อหักคาใชจายในการรับประกันภัยและคาใชจายอื่นๆ แลว
บริษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษี 162.18 ลานบาท และ ณ วันสิ้นป 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 4,126.78 ลานบาท
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แนวโนมในอนาคต
ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 4.9
โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลญี่ปุนไดประกาศใชนโยบายเศรษฐกิจใหมพ ลิกฟนเศรษฐกิจ
อยางเรงดวน เนนการใชนโยบายการเงินและการคลังกระตุนเศรษฐกิจใหหลุดจากภาวะชะงักงัน ใหเศรษฐกิจขยายตัว
รอยละ 2 และมีเปาหมายใหเงินเยนออนคาเพื่อกระตุนการสงออก ความตั้งใจของรัฐบาลจีนที่ตั้งเปาหมายใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวอยางมีคุณภาพ (Quality Growth) มากกวาการขยายตัวในอัตราสูง การฟนตัวของจีนรอบนี้จะสงผลดีตอการสงออก
ของไทยและภูมิภาคเอเชียเพราะจีนเปนตลาดสงออกอันดับหนึ่งของไทย
ปจจัยดานอุปสงคภายในประเทศจะเปนแรงขับเคลื่อนหลัก การลงทุนภาครัฐที่เรงตัวสูงขึ้นจากโครงการ
ขนาดใหญ เชน โครงการออกแบบกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพ ยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัย
ของไทยวงเงิน 3.5 แสนลานบาท การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 2 ลานลานบาท ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรการเชื่อมตอ
การเดินทางและการขนสงกับภูมิภาค (Connectivity) และเสนทางประตูสูภูมิภาค (Gate Way) และการพัฒนาดานชายแดน
โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา 10 สายในกทม.และปริมณฑล ขณะที่อุปสงคภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลง
หลังจากที่มีการเรงการบริโภคและการลงทุนเพื่อฟนฟูจากวิกฤตอุทกภัยไปมากแลวในปกอน อยางไรก็ตาม รายได
ภาคครัวเรือนที่คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการเพิ่มคาจางขั้นต่ํา
เปนวันละ 300 บาททั่วทั้งประเทศ และโครงการรับจํานําขาว จะชวยสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนไมชะลอลงมากนัก
ทั้งนี้ คาดวาอัตราเงินเฟอในป 2556 จะอยูที่ระดับรอยละ 3 แตยังมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจสงผลให
ราคาธัญพืชโลกปรับตัวสูงขึ้น
ปจจัยที่จะชวยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุน ไดแก ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
กระแสเงินทุนจากสภาพคลองสวนเกินจํานวนมากที่ธนาคารกลางของประเทศใหญๆ อัดฉีดเขามาผานนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ใกลศูนย การพิมพเงินดอลลาร ยูโร และเยน ออกมาจํานวนมหาศาลใน 2 ปขางหนา ชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน
ในตลาดหุนไดเปนอยางดี โดยภูมิภาคเอเชีย คือ เปาหมายการลงทุนที่นาสนใจ ทําใหประเทศเกิดใหมหลายประเทศตองเสี่ยงกับ
การไหลเขาของเงินทุนที่หวังจะแสวงหาผลตอบแทนระยะสั้น การมีภูมิศาสตรที่ดี เปนศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกใหเกิดการคมนาคมขนสงไปมาระหวางกันของเอเชียตอนบนและภูมิภาค การกําลังจะเกิด
ประชาคมอาเซียน (AEC) จะยังคงเปนปจจัยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนตางชาติใหยังคงไหลเขามาลงทุนในตลาดหุน
แถบอาเซียนไดในระยะยาว
ธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2556 ยังคงเติบโตตอเนื่อง จากอานิสงสของมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก
ที่ทําใหโรงงานไมสามารถผลิตเพียงพอกับความตองการ มียอดคางสงมอบรถขามป นอกจากนี้ประชาชนมีความสนใจ
ทําประกันภัยมากขึ้น โดยเฉพาะกรมธรรมที่คุมครองภัยธรรมชาติ ทั้งแผนดินไหวและภัยน้ําทวม ธุรกิจประกันวินาศภัย
อยูในภาวะการแขงขันที่รุนแรง จากการเกิดชองทางการขายที่หลากหลาย อาทิเชน การขายประกันผานธนาคารพาณิชย
(Bancassurance) การขายผานทางโทรศัพท (Telesales) และ Worksite
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงาน
สอบบัญชี “ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด “ ในรอบปบัญชี 2555 มีจํานวนเงินรวม
1,458,000.00 บาท

8. งบการเงิน
ตามเอกสารแนบ
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2555

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท ประกัน ภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเนนขอมูลและเหตุการณ
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งรายแรง บริษัทฯ
ไดประมาณการอยางดีที่สุดสําหรับสํารองคาสินไหมทดแทน โดยอางอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงาน
การสํารวจภัยที่ไดรับ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อยูระหวางกระบวนการเจรจาตกลงมูลคาความเสียหายกับ
คูสัญญาและตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งความไมแนนอนดังกลาว อาจมีผลกระทบตอสํารองคาสินไหม
ทดแทนและสํารองคาสินไหมทดแทนสวนที่เรียกคืนจากการเอาประกันภัยตอ ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางจากประมาณการดังกลาวอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอ
กรณีนี้แตอยางใด

นงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2556

2

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รายไดจากการลงทุนคางรับ
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7
8

9.1
9.2
9.3
9.4
10
11
12
13

2555

(หนวย: บาท)
2554

342,868,223
7,370,794
398,869,904
802,436,596

482,581,829
6,679,318
311,032,355
689,617,277

276,172,111
846,775,802
884,655,306
4,385,730
11,078,076
218,997,346
10,599,663
322,569,567
4,126,779,118

186,133,716
773,434,470
484,139,678
4,385,730
13,797,518
227,889,608
11,701,108
302,832,150
3,494,224,757

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
สํารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 151,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 151,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

14
15
16
17
18

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2555

(หนวย: บาท)
2554

6,610,048
342,922,492

118,107,678

974,700,956
1,346,713,388
127,039,236
399,789,295
3,197,775,415

1,254,479,750
1,001,337,243
90,507,471
306,269,848
2,770,701,990

151,500,000

151,500,000

151,500,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

20,000,000
425,942,570
167,761,126
929,003,703
4,126,779,118
-

20,000,000
286,489,559
101,733,201
723,522,767
3,494,224,757
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายได
คาใชจาย
การรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม
รายไดอื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2555

(หนวย: บาท)
2554

21
21

1,765,234,808
205,524,476
1,970,759,284

1,784,774,672
73,192,621
1,857,967,293

21
21
21
21, 26
21, 22

1,098,311,246
467,571,476
133,993,946
9,528,613
308,969,578
2,018,374,859
(47,615,575)
102,103,400
112,174,665
41,227,221
10,816,731
218,706,442

1,137,403,362
362,139,080
101,045,100
7,809,984
282,139,566
1,890,537,092
(32,569,799)
75,164,860
44,488,895
(16,247,041)
9,800,727
80,637,642

(7,026,659)
(6,526,659)
(777,846)
204,375,278
(42,197,267)
162,178,011

(5,544,596)
(4,537,219)
(637,509)
69,918,318
(26,663,608)
43,254,710

24

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
2554

2555
66,027,925
66,027,925
228,205,936

(56,964,175)
(56,964,175)
(13,709,465)

1.07

0.29

25

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดจากการลงทุนอื่น
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

(หนวย: บาท)
2554

2,572,001,852
(91,895,721)
(1,344,574,536)
(27,848,385)
(453,147,183)
(50,619,197)
36,070,032
65,530,643
4,174,730
6,447,651
(326,175,893)
(21,956,881)
368,007,112

2,016,683,322
(60,406,104)
(982,360,847)
(25,038,969)
(352,137,437)
(35,905,098)
18,668,007
54,784,828
6,404,540
4,291,507
(403,939,864)
(29,312,264)
211,731,621

1,266,866,716
4,904,442
278,660,028
476,729
1,550,907,915

3,411,219,082
5,420,070
134,171,820
2,528,826
3,553,339,798

(1,331,327,235)
(2,185,000)
(677,656,334)
(24,735,064)
(2,035,903,633)
(484,995,718)

(3,336,322,273)
(1,445,000)
(120,123,487)
(23,578,544)
(3,481,469,304)
71,870,494

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป (หมายเหตุ 6)
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายงานไมใชเงินสดประกอบดวย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
2554

(22,725,000)
(22,725,000)
(139,713,606)
482,581,829
342,868,223
-

(49,995,000)
(49,995,000)
233,607,115
248,974,714
482,581,829

66,027,925

(56,964,175)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 19 )
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
151,500,000
151,500,000

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
163,800,007
163,800,007

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 19 )
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

151,500,000
151,500,000

163,800,007
163,800,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสะสม
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน
จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ในหลักทรัพยเผื่อขาย
20,000,000
293,229,849
158,697,376
(49,995,000)
43,254,710
(56,964,175)
20,000,000
286,489,559
101,733,201
20,000,000
20,000,000

286,489,559
(22,725,000)
162,178,011
425,942,570

101,733,201
66,027,925
167,761,126

รวม
787,227,232
(49,995,000)
(13,709,465)
723,522,767
723,522,767
(22,725,000)
228,205,936
929,003,703

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ
อยูที่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัย
ป 2554 ไดเกิดอุทกภัยครั้งรายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปน
สาระสํ าคัญ ต องบการเงิ น โดยบริษัท ฯ ได บัน ทึ กผลกระทบดั งกล า วในงบการเงิ น จนถึงวั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
คาสินไหม
ทดแทน
กอนการ
ประกันภัยตอ
สํารองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
240
364
คาสินไหมทดแทนจาย
604
รวม
สํารองสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอตามสัญญา Excess of Loss
สวนที่เรียกคืนจากประกันภัยตอตามสัญญา Excess of loss ที่ไดรับแลว
คาสินไหมทดแทนสุทธิ – งบกําไรขาดทุน
หัก: คาสินไหมทดแทนสุทธิ – งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ป 2554
คาสินไหมทดแทนสุทธิ – งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ป 2555

สํารองสินไหม
ทดแทนสวน
ที่เรียกคืน
จากการเอา
ประกันภัยตอ
(39)
(177)
(216)

คาสินไหมทดแทน
สุทธิหลังการ
ประกันภัยตอ
201
187
388
(218)
(91)
79
(106)
(27)

บริษัทฯไดประมาณการอยางดีที่สุดสําหรับสํารองคาสินไหมทดแทนโดยอางอิงจากเอกสารหลักฐาน
และรายงานการสํารวจภัย ที่ไดรับ อยางไรก็ตาม บริษัทฯอยูระหวางกระบวนการเจรจาตกลงมูลคา
ความเสียหายกับคูสัญญาและตรวจขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความไมแนนอนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ
สํา รองคา สิ นไหมทดแทนและสํา รองคา สิน ไหมทดแทนส วนที่เรี ย กคื น จากการประกั น ภัย ต อ ซึ่ ง
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากประมาณการดังกลาวอยางมีสาระสําคัญ
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2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของซึ่งกําหนด
โดยสํานัก งานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดง
รายการในงบการเงินไดจัดทําขึ้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากั บและสงเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑ ราคาทุนเดิมเวนแตจะได เปดเผยเป นอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี

3.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับ
ใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบั ญ ชี สํา หรับ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาล และการเป ดเผยข อมู ล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาการนํา
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช จะมีผลทําใหกําไรสะสมที่ยกมาตนป 2556 ของบริษัทฯมีจํานวน
เพิ่มขึ้นรวมประมาณ 66 ลานบาท และองคประกอบอื่นของสวนของเจาของที่ยกมาของตนป 2556
ลดลงจํานวนประมาณ 31 ลานบาท
นอกจากนี้ สภาวิ ชาชี พบั ญ ชี ได ออกประกาศสภาวิ ชาชี พบัญ ชี ฉบั บที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่ ง ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมิน วา ข อตกลงประกอบด วยสัญ ญา
เชาหรือไม
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษั ทฯไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยตอ
รับหักดวยมูลคาของกรมธรรมที่ยกเลิกและการสงคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงดวยสํารอง
เบี้ยกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรงจากผู เ อาประกั น ภั ย ถื อ เป น รายได ตามวั น ที่ ที่มี ผลบั ง คั บ ใช ใ น
กรมธรรม ประกั น ภั ย ในกรณี ที่ก รมธรรมมี อ ายุ ก ารคุ มครองเกิ น 1 ปจ ะบัน ทึ ก รายได เป น
รายการรับลวงหนา โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป
เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
เอาประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ
(ข) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รายไดค าจ า งและคา บํ า เหน็ จ จากการเอาประกั น ภั ย ต อ รับรู เมื่ อ ได เ ป น รายได ใ นงวดที่ ไ ด
ใหบริการ
(ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผล
รับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(จ) ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ
4.2 การรับรูคาใชจาย
(ก) เบี้ยประกันภัยตอจาย
เบี้ยประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเมื่อไดโอนความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว
(ข) คาใชจายคาจางและคาบําเหน็จ
คาจางและคาบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
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(ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาสิ นไหมทดแทนและคาใชจ ายในการจัดการคา สิน ไหมทดแทนประกอบด วย คา สิน ไหม
ทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจาก
การรับประกันภัยต อ ซึ่งแสดงตามมู ลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใช จายอื่น ที่ เกี่ยวของ
และรายการปรับปรุงคาสิน ไหมของงวดปจจุ บันและงวดกอนที่เกิดขึ้ นในระหวางป หักดวย
มูลค าซากและการรั บคืน อื่น (ถามี) และหัก ดวยคาสิ นไหมรั บคืน จากการเอาประกั นภัย ตอที่
เกี่ยวของ
ค า สิ น ไหมทดแทนและค า ใช จ ายในการจั ด การค า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บประกั น ภั ย
โดยตรงจะรับรูเมื่อไดรับแจงจากผูเอาประกันตามจํานวนที่ผูเอาประกัน ภัยแจง และโดยการ
ประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกั น
ของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสิน ไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะ
รับรูเมื่อไดรับแจงจากบริษัทประกันตอตามจํานวนที่ไดรับแจง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน ลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสู ง ซึ่ งถึ งกํา หนดจ า ยคืน ภายในระยะเวลาไม เกิ น 3 เดื อ นนั บจากวัน ที่ ไดม าและไม มี
ขอจํากัดในการเบิกใช
4.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอแสดงดวยมูลคา
สุทธิ ที่จ ะไดรับ โดยบริษั ทฯ บั น ทึก ค า เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสู ญ สํา หรั บผลขาดทุน โดยประมาณที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของ
เบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
(ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ เงินมัดจําที่
วางไวจากการรับประกันภัยตอและสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ
เงิ น ค า งรั บจากบริ ษั ทประกัน ภั ยตอ ประกอบดวยค า จ า งและค า บํ าเหน็ จค างรั บ ค า สิ น ไหม
ทดแทนคางรับ และรายการคางรับอื่นๆ จากบริษัทประกัน ภัยตอยกเวนเบี้ยประกันภัยคางรับ
หั ก ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ โดยบริ ษัท ฯ บั น ทึ ก ค า เผื่ อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ สํ า หรั บผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และ
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ตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณโดยอางอิงสัญญาประกันภัยตอ
ที่เกี่ยวของของสํารองเบี้ยประกันภัย และสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคาง
จายตามกฎหมายวาดวยการคํานวณสํารองประกันภัย
(ข) เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ และเงินมัดจําที่
บริษัทถือไวจากการเอาประกันภัยตอ
เงินคางจายจากบริษัทประกันภั ยตอประกอบดวย เบี้ยประกันภั ยตอจาย และรายการคางจา ย
อื่นๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน
บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
หรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ) เมื่อเขาเงื่อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน
และ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจายชําระจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือ
ตั้งใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพยในเวลาเดียวกับที่จายชําระหนี้สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
เมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน /รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้
ตามอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท จริ ง ซึ่ง จํ า นวนที่ ตั ด จํา หน า ย/รั บ รูนี้ จ ะแสดงเป น รายการปรั บ กั บ
ดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใช อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
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โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิข อง
หนวยลงทุน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีก ประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับ
มูลค าของเงิ นลงทุน ดังกลาวใหม โดยใชมู ลคา ยุติธรรม ณ วัน ที่โอนเปลี่ย นประเภทเงินลงทุน ผล
แตกต า งระหว างราคาคามบัญ ชี และมู ลคา ยุ ติธ รรม ณ วั น ที่ โ อนจะบั น ทึ ก ในส ว นของกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนหรือแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอน
เปลี่ยน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะ
ถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.7 เงินใหกูยืมและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงิน ให กูยืมแสดงตามมูล คา สุทธิที่จะไดรับ โดยบริษั ทฯ ตั้ง คา เผื่ อหนี้ สงสัย จะสู ญของเงิน ให กูยืม
สําหรั บผลขาดทุ นที่ ค าดวา จะเรียกเก็ บจากลู กหนี้ไ มไ ด โดยการวิเคราะห และประเมิ น ฐานะของ
ลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ
4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยนั้นโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ

-

20 ป
5 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชน เชิ ง เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช หรื อ การจํ าหน ายสิ นทรัพย รายการผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจํา หน า ยสิน ทรั พย จะรั บรู ในส ว นของกํ า ไรหรื อขาดทุ น เมื่ อบริษั ท ฯตั ดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.9 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไ มมีตัวตนแสดงมู ลคา ตามราคาทุน หัก คา ตัดจําหนา ยสะสมและค าเผื่อการดอ ยคาสะสม
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอ
บง ชี้ วา สิ นทรั พย นั้ น เกิ ดการดอยค า บริษั ทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จํ าหน า ยและวิ ธีก ารตั ด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุก สิ้นปเปน อยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร มีอายุการใหประโยชน
10 ป
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือ กิจการที่ เกี่ยวขอ งกัน กับบริษัท ฯ หมายถึง บุค คลหรือกิจการที่ มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือ ถูกบริษัทฯควบคุ มไม วาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภ ายใตการควบคุ มเดี ยวกั นกั บ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนัก งาน
ของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.11 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนที่จะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อ
ไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการ
ประมาณการของฝา ยบริหาร มูลค า ประมาณการสิ นไหมทดแทนสูง สุ ดจะไมเกิน ทุ น ประกัน ของ
กรมธรรมที่เกี่ยวของ
บริษัทฯไดตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้ นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ
ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดย
คํา นวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของคาสิ น ไหมทดแทนที่ค าดว า จะจ ายใหแก ผูเอาประกั น ภัย ใน
อนาคตสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการ
ความสูญเสียที่บริษัทฯ ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน สุทธิดวยคาสินไหมทดแทนที่ไดรับรู
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ไปแลวในบัญชี
4.12 สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยง
ภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(ก) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
บริษัทฯบันทึกสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดซึ่งคํานวณจากเบี้ยประกันภัยรับกอน
การเอาประกันภัยตอดวยวิธีการดังนี้
การประกันภัยขนสงเฉพาะเที่ยว การ
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มี
ระยะเวลาคุมครองไมเกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื่น

- รอยละร อยของเบี้ย ประกันภัยรับ ตั้ งแต วัน ที่
กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลคุมครอง
- วิธีเฉลี่ ยรายวัน (วิ ธีเศษหนึ่งสวนสามรอยหก
สิบหา)

(ข) สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจํานวนเงินที่บริษัทฯจัดสํารองไวเพื่อชดใชคาสินไหม
ทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
อยูซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯ ใชการประมาณการที่ดีที่สุดของ
คาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูล
ในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
กับสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวา
สํารองเบี้ยประกันภั ยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯจะรับรู สวนตา งและแสดงรายการสํารองความ
เสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน
4.13 สัญญาเชาระยะยาว
จํานวนเงิน ที่จายตามสัญญาเชาดํ าเนินงานรับรู เป นคาใช จายในสวนของกํา ไรหรือขาดทุน ตามวิ ธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
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4.14 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยไมมีตัวตน หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูข าดทุนจากการ
ดอยคา เมื่อมูล คาที่คาดวาจะไดรับคื นของสิ น ทรัพย มีมูลคา ต่ํากวา มูลคาตามบัญชี ข องสิน ทรัพยนั้ น
ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษั ทฯจะประมาณมูลคาที่ คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้ง
ลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูง
กวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปน หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวด
กอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย โดยรับรูไปในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนทันที
4.15 ผลประโยชนพนักงาน
(ก) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ
(ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกัน จัดตั้ง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนัก งาน
จายสะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน สํารองเลี้ยงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ ง บริ ษั ทฯถื อ ว าเงิ น ชดเชยดั งกล าวเป น โครงการผลประโยชน หลั ง ออกจากงานสํ า หรั บ
พนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิด
ลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกํ าไรหรือ ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตร ประกั นภัย สํ าหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวยมูลคาปจจุบัน
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรูและผล
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน เปน ครั้งแรกในป
2554 บริษัทฯ เลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกัน
ตามนโยบายบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของป 2554
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแล ว และมีค วามเปน ไปไดคอนข า งแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สง ผลกระทบต อจํ านวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิน และต อ ข อมูล ที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง อาจแตกตา งไปจากจํ า นวนที่ ประมาณการไว การใช ดุล ยพิ นิ จ และการ
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังนี้
11

สัญญาเชา
ในการพิจ ารณาประเภทของสัญญาเชา วาเปนสัญญาเชาดํ าเนิ นงานหรือสัญญาเช าทางการเงิน ฝา ย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปน ตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูก หนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงิน ในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัทฯจะตั้ งคา เผื่อการดอยค าของเงินลงทุ นในหลัก ทรั พยเผื่อขายและเงิ นลงทุน ทั่วไปเมื่อมู ลค า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้
ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานาน
หรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชน และมู ล ค า คงเหลื อ เมื่ อเลิ ก ใช ง านของอาคารและอุ ปกรณ และต องทบทวนอายุ ก ารให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบัน ทึก ขาดทุนจากการดอยค าหากคาดวา มูลคาที่ค าดว าจะไดรับคืน ต่ํากว ามูลคาตามบั ญชีของ
สิน ทรั พย นั้ น ในการนี้ฝา ยบริหารจํ าเปน ต องใช ดุลยพินิจ ที่เกี่ยวของกั บการคาดการณร ายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและค าสินไหม
ทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯไดรับ
รายงานความเสีย หายแลว และสว นของความเสียหายที่เกิ ดขึ้ นแล วแตบริษัทฯยั งไมได รับรายงาน
(Incurred but not yet reported - IBNR) ซึ่ ง ต อ งใช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย ที่ เ ป น
มาตรฐานสากล เชน วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ
ขอสมมติหลักที่ใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึ่งไดแก
การเปลี่ย นแปลงประมาณการค าสิ น ไหมทดแทน การจ ายชํ า ระค าสิ น ไหมทดแทนของบริ ษั ท คา
สินไหมทดแทนเฉลี่ย จํานวนครั้งของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีก ารทางคณิตศาสตร
ประกั น ภั ย นี้ จะทํ า การวิ เ คราะห ตามประเภทของการรับ ประกั น ภั ย และต องใช นั ก คณิ ตศาสตร
ประกัน ภั ย (Actuary) ซึ่ งเป นผู ที่มีค วามรู ค วามสามารถ ประสบการณ และมี ค วามเข า ใจในธุ ร กิ จ
ประกันภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนผูวิเคราะห
อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจริงได
สํารองความเสี่ยงภัยที่ไมสิ้นสุด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดคํานวณตามวิธีก ารทางคณิตศาสตรประกันภัย
โดยใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกัน ที่
เหลืออยู ซึ่ งการประมาณเงิ นสํ ารองดั งกลา วจํา เป นตองใชดุ ลยพิ นิจของฝา ยบริหาร ซึ่งอางอิง จาก
ขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
คดีฟองรอง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมิ น ผลของคดีที่ถู กฟ องร องแล ว ทํ า ให เ ชื่อมั่นได วา ความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้ นจะไม เกิน กว า
จํานวนที่ไดบันทึกไวแลว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2555
1,662,515
148,660,098
735,633,741
885,956,354
-

(หนวย: บาท)
2554
3,341,950
72,675,940
453,235,764
529,253,654
97,420,000

(515,670,131)
(27,418,000)
342,868,223

(115,460,625)
(28,631,200)
482,581,829

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 0.50 ถึง 3.45 ตอป (2554: รอยละ 0.50 ถึง 3.30 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารจํานวน 27.4 ลานบาท (2554: 28.6
ลานบาท) ไปวางค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วางเปนหลักทรัพยในการยื่นประกันกรณีที่ผู
เอาประกันที่เปนผูขับขี่รถยนตตกเปนผูตองหา วางค้ําประกันการใชตนู ิรภัยและเปนหลักประกันการ
ออกหนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหในนามบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดวางเงินฝากธนาคารจํานวน 14 ลานบาท ไวกับนายทะเบียนเพื่อ
เปนหลักทรัพยค้ําประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (2554: 14 ลานบาท)
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7.

เบี้ยประกันภัยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับโดยจําแนกอายุตามเงินตน
ที่คางชําระนับตั้งแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2555

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกิน 30 วัน
คางรับ 30 - 60 วัน
คางรับ 60 - 90 วัน
คางรับ 90 วัน - 1 ป
คางรับเกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ

จากผูเอา
ประกันภัย
3,102,646
518,876
224,669
148,521
959,236
60,576
5,014,524
(60,576)
4,953,948

จากตัวแทนและ
นายหนาประกันภัย
325,587,806
45,517,164
12,211,276
3,346,267
7,079,643
5,086,450
398,828,606
(5,086,450)
393,742,156

จากการรับ
ประกันภัยตอ
110,401
8,032
6,305
49,062
173,800
173,800

รวม
328,800,853
46,036,040
12,443,977
3,494,788
8,045,184
5,196,088
404,016,930
(5,147,026)
398,869,904
(หนวย: บาท)

2554

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกิน 30 วัน
คางรับ 30 - 60 วัน
คางรับ 60 - 90 วัน
คางรับ 90 วัน - 1 ป
คางรับเกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับ – สุทธิ

จากผูเอา
ประกันภัย
2,025,598
430,896
645
47,743
158,141
10,115
2,673,138
(10,115)
2,663,023

จากตัวแทนและ
นายหนาประกันภัย
255,237,136
28,184,781
9,253,702
3,031,854
9,710,568
9,867,285
315,285,326
(9,867,285)
305,418,041

จากการรับ
ประกันภัยตอ
2,802,964
52,199
47,066
49,062
2,951,291
2,951,291

รวม
260,065,698
28,615,677
9,306,546
3,079,597
9,915,775
9,926,462
320,909,755
(9,877,400)
311,032,355

สําหรับเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑก ารติดตามหนี้
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกิน กวากําหนดรับชําระ บริษัทฯได
ดําเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป
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8.

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
2555
104,173,512
698,263,084
802,436,596

เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

(หนวย: บาท)
2554
17,922,606
671,694,671
689,617,277

สํารองประกั น ภัย ส ว นที่ เรีย กคืน จากบริ ษั ทประกั น ภั ย ต อ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 รวมสํ า รอง
ประกั น ภัย ส วนที่เ รี ย กคื นจากการประกัน ภั ยต อของอุท กภั ย ตามที่ ก ลา วไว ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 1.2 จํานวนเงินประมาณ 257 ลานบาท (2554: 534 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอโดยจําแนก
อายุตามเงินตนที่คางชําระแสดงไดดังนี้
2555
78,834,852
23,527,953
(763,647)
2,574,354
104,173,512

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกินระยะเวลา 12 เดือน
คางรับเปนระยะเวลา 1 - 2 ป
คางรับเกินกวา 2 ป
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ

9.

(หนวย: บาท)
2554
5,997,531
10,612,475
834,130
478,470
17,922,606

เงินลงทุนในหลักทรัพย

9.1 เงินลงทุนเพื่อคา
(หนวย: บาท)
2555

2554

ราคาทุน

กําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

มูลคายุติธรรม

หลักทรัพยเอกชน
หุนทุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

238,299,411
12,427

36,905,194
4,678,615

(3,723,536)
-

271,481,069
4,691,042

รวมเงินลงทุนเพื่อคา

238,311,838

41,583,809

(3,723,536)

276,172,111

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
มูลคายุติธรรม สินทรัพยรวม

กําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

6.58 189,500,664
0.11
-

4,899,502
-

(8,266,450)
-

186,133,716
-

5.33
-

6.69 189,500,664

4,899,502

(8,266,450)

186,133,716

5.33

ราคาทุน
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9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
(หนวย: บาท)
2555

2554

ราคาทุน

กําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
มูลคายุติธรรม สินทรัพยรวม

1.01
3.54
15.98

124,409,807
87,316,596
473,099,815

2,089,653
83,274,721
29,850,974

(62,350)
(856,543)
(25,492,884)

126,437,110
169,734,774
477,457,905

3.62
4.86
13.66

846,971,121
(195,319)

20.53
(0.01)

684,826,218
(195,319)

115,215,348
-

(26,411,777)
-

773,629,789
(195,319)

22.14
(0.01)

846,775,802

20.52

684,630,899

115,215,348

(26,411,777)

773,434,470

22.13

ราคาทุน

กําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

มูลคายุติธรรม

40,701,590
61,281,594
590,866,967

1,158,936
84,862,613
80,227,839

(151,206)
(11,977,212)

41,860,526
145,993,001
659,117,594

หัก: คาเผื่อการดอยคา

692,850,151
(195,319)

166,249,388
-

(12,128,418)
-

รวมเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ

692,654,832

166,249,388

(12,128,418)

หลักทรัพยเอกชน
หุนกู
หุนทุน
หนวยลงทุน
รวม

รอยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม

9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
(หนวย: บาท)
2555
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
259,777,175
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม
259,777,175
หลักทรัพยเอกชน
ตั๋วแลกเงิน
90,000,000
841,000
หุนกู
รวม
90,841,000
หัก: คาเผื่อการดอยคา
(841,000)
รวม
90,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
534,878,131
รวม
534,878,131
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กําหนดสุทธิ
884,655,306

2554

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

6.30
6.30

349,228,983
100,000
349,328,983

9.99
0.01
10.00

2.18
0.02
2.20
(0.02)
2.18

841,000
841,000
(841,000)
-

0.02
0.02
(0.02)
-

12.97
12.97

134,810,695
134,810,695

3.86
3.86

21.45

484,139,678

13.86
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9.4 เงินลงทุนทั่วไป
(หนวย: บาท)
2555
รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

ราคาทุน
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาดในประเทศ
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ

2554

4,690,535
4,690,535
(304,805)
4,385,730

0.11
0.11
(0.01)
(0.10)

ราคาทุน

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

4,690,535
4,690,535
(304,805)
4,385,730

0.13
0.13
(0.01)
0.12

9.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หนวย: บาท)

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยเอกชน
หุนกู
รวม
บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
รวม
หลักทรัพยเอกชน
ตั๋วแลกเงิน
หุนกู
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

2555
ครบกําหนด
1 ป
1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

-

93,940
93,940
93,940

40,607,650
40,607,650
1,158,936
41,766,586

-

40,701,590
40,701,590
1,158,936
41,860,526

-

149,847,310
149,847,310

109,929,865
109,929,865

-

259,777,175
259,777,175

841,000
841,000
(841,000)
-

90,000,000
90,000,000
90,000,000

-

-

90,000,000
841,000
90,841,000
(841,000)
90,000,000

-

534,878,131
534,878,131
774,725,441

109,929,865

-

534,878,131
534,878,131
884,655,306
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(หนวย: บาท)

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยเอกชน
หุนกู
รวม
บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพยเอกชน
หุนกู
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

2554
ครบกําหนด
1 ป
1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

-

83,526,251
83,526,251
371,920
83,898,171

40,883,556
40,883,556
1,655,383
42,538,939

-

124,409,807
124,409,807
2,027,303
126,437,110

100,000
100,000
200,000

219,068,631
219,068,631

130,060,352
130,060,352

-

349,228,983
100,000
349,328,983

841,000
841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
841,000
(841,000)
-

200,000

110,730,695
110,730,695
329,799,326

24,080,000
24,080,000
154,140,352

-

134,810,695
134,810,695
484,139,678

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 4.8 ลานบาท (2554: 4.3 ลานบาท) ได
ถูกนําไปเปนหลักทรัพยประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯไดวางหลัก ทรัพยไวกับนายทะเบียนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27
และ 28
10. เงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ แยกอายุหนี้ เงินตนและดอกเบี้ย
คางรับ ดังนี้
(หนวย: บาท)
ระยะเวลาคางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกวากําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมสุทธิ

ทรัพยสินจํานองเปนประกัน
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ
9,326,021
-

อื่น ๆ
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ
1,752,055
-

3,275,819
12,601,840
(3,275,819)
9,326,021

1,752,055
1,752,055

1,556,902
1,556,902
(1,137,895)
419,007

-

เงินตน
11,078,076

รวม
ดอกเบี้ยคางรับ
-

รวม
11,078,076

3,275,819
14,353,895
(3,275,819)
11,078,076

1,556,902
1,556,902
(1,137,895)
419,007

4,832,721
15,910,797
(4,413,714)
11,497,083
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ แยกตามอายุหนี้ เงินตนและดอกเบี้ย
คางรับ ดังนี้
(หนวย: บาท)
ระยะเวลาคางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกวากําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมสุทธิ

ทรัพยสินจํานองเปนประกัน
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ

อื่น ๆ
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ

เงินตน

รวม
ดอกเบี้ยคางรับ

รวม

12,187,175

-

1,610,343

-

13,797,518

-

13,797,518

3,275,819
15,462,994
(3,275,819)
12,187,175

1,916,902
1,916,902
(1,137,895)
779,007

1,610,343
1,610,343

-

3,275,819
17,073,337
(3,275,819)
13,797,518

1,916,902
1,916,902
(1,137,895)
779,007

5,192,721
18,990,239
(4,413,714)
14,576,525

ทรั พ ย สิ น ที่ ใ ช เ ป น หลั ก ประกั น เงิ น ให กู ยื ม โดยมี ท รั พ ย สิ น จํ า นองเป น ประกั น นั้ น ส ว นใหญ
ประกอบดวยที่ดินและสิ่งปลูกสราง มูลคาตามสัญญาจํานองของทรัพยสินไดนํามาใชในการพิจารณา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมแกพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
เงินกูกรณีจําเปนทั่วไป
เงินกูเพื่อซี้อที่อยูอาศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสราง

-

เงินกูซอมแซมที่อยูอาศัย

บุคคลและ/หรือหลักทรัพย

-

วงเงิน
ไมเกิน 4 เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท
ไมเกิน 40 เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท
และไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินเปลา
ไมเกิน 40 เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท
และไมเกินรอยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสราง
ไมเกิน 40 เทาของเงินเดือนสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท
และไมเกินรอยละ 85 ของราคาประเมินที่อยูอาศัย

หลักเกณฑทั่วไป
-

พนักงานผูกูและ/หรือผูค้ําประกันตองมีอายุงาน 1 ปขึ้นไป ผูกูและผูค้ําประกันตองไมมีภาระ
การกูและการเปนผูค้ําประกันใหกับพนักงานรายอื่นอยู

-

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป กูตอเนื่องครั้งที่ 1 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.5 ตอป กูตอเนื่องครั้ง
ตอไปเพิ่มอีกรอยละ 2 ตอป การกูตอเนื่องหมายถึงการเพิ่มวงเงินกู และการกูใหมที่มีระยะเวลา
หางกันไมเกิน 1 ปจากการกูครั้งกอน

-

กรณีผูกูพน สภาพการเปนพนัก งานตองชําระหนี้ทั้งหมดทัน ที ถาไมสามารถชําระไดใหผอน
ดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน

อาคาร

เครื่องตกแตง

อุปกรณสํานักงาน

(หนวย: บาท)
รวม

ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย

133,541,302
1,141,478
-

157,795,619
2,895,167
-

87,811,879
104,899
-

86,081,547
4,328,594
(589,748)

72,443,502
15,108,407
(13,018,000)

537,673,849
23,578,545
(13,607,748)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย

134,682,780
8,054,000
-

160,690,786
1,946,000
-

87,916,778
1,861,110
(6,917)

89,820,393
5,570,674
(174,067)

74,533,909
7,303,280
(2,695,000)

547,644,646
24,735,064
(2,875,984)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

142,736,780

162,636,786

89,770,971

95,217,000

79,142,189

569,503,726

-

125,133,715

73,412,433

60,179,844

36,387,012

295,113,004

-

7,724,674

4,669,605

(587,463)
10,369,244

(10,491,459)
12,957,433

(11,078,922)
35,720,956

-

132,858,389

78,082,038

69,961,625

38,852,986

319,755,038

-

6,746,595
139,604,984

(6,917)
4,413,823
82,488,944

(150,588)
9,918,250
79,729,287

(2,241,750)
12,071,929
48,683,165

(2,399,255)
33,150,597
350,506,380

134,682,780

27,832,397

9,834,740

19,858,768

35,680,923

227,889,608

142,736,780

23,031,802

7,282,027

15,487,713

30,459,024

218,997,346

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2554
2555

35,720,956
33,150,597

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใช งานอยูมูลค าตามบัญ ชีกอนหัก คาเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพยดั งกลา วมีจํา นวนเงิน ประมาณ
246.0 ลานบาท (2554: 141.3 ลานบาท)
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร

(หนวย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม

40,660,225
(30,060,562)
10,599,663

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม

39,892,765
(28,191,657)
11,701,108

มูลคาสุทธิตามบัญชี
การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป
ซื้อเพิ่ม
หัก: คาตัดจําหนาย
มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป

2555
11,701,108
767,460
(1,868,905)
10,599,663

(หนวย: บาท)
2554
10,665,881
2,819,200
(1,783,973)
11,701,108

13. สินทรัพยอื่น

คานายหนาจายลวงหนา
รายการเทียบเทาเงินสดที่มีขอจํากัดในการใช
เงินลงทุนอื่น - สุทธิ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณี - สุทธิ
เบี้ยประกันภัยตอจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่น

2555
28,085,290
8,210,000
28,521,053
143,163,157
76,373,704
38,216,363
322,569,567

(หนวย: บาท)
2554
21,418,417
9,281,130
27,810,526
133,366,784
49,683,952
61,271,341
302,832,150
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14. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอคางจาย
เงินถือไวจากการประกันภัยตอ
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตออื่น
รวมเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

2555
59,654,120
283,268,372
342,922,492

(หนวย: บาท)
2554
87,289,973
29,800,802
1,016,903
118,107,678

2555
1,254,479,750

(หนวย: บาท)
2554
636,085,251

15. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

ยอดคงเหลือตนป
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ
คาสินไหมทดแทนจายระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

1,364,288,635

1,789,629,349

(1,644,067,429)
974,700,956

(1,171,234,850)
1,254,479,750

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคาง
จายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยตอจํานวน 192.1 ลานบาท และ 191.3 ลานบาท ตามลําดับ
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 รวมสํารองค า
สินไหมทดแทนของอุทกภัยตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จํานวนประมาณ 240
ลานบาท (2554: 579 ลานบาท)
16. สํารองเบี้ยประกันภัย
16.1 สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได

ยอดคงเหลือตนป
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับป
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในปนี้
ยอดคงเหลือปลายป

2555
1,001,337,243
2,618,900,252
(2,273,524,107)
1,346,713,388

(หนวย: บาท)
2554
970,575,476
2,036,027,255
(2,005,265,488)
1,001,337,243
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16.2 สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด

ยอดคงเหลือตนป
ประมาณการคาสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในปนี้
ยอดคงเหลือปลายป

2555
781,447,898
1,436,698,958
(1,190,050,084)
1,028,096,772

(หนวย: บาท)
2554
656,044,072
1,162,496,798
(1,037,092,972)
781,447,898

2555
65,817,323
61,221,913
127,039,236

(หนวย: บาท)
2554
40,060,194
50,447,277
90,507,471

17. ผลประโยชนพนักงานคางจาย

ผลประโยชนระยะสั้น
สํารองผลประโยชนระยะยาว
ผลประโยชนพนักงานคางจาย

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเป นเงินชดเชยพนั กงานเมื่อออกจากงาน
แสดงไดดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป

2555
50,447,277
3,677,156
2,031,994
(618,000)
5,683,486
61,221,913

(หนวย: บาท)
2554
46,975,230
3,172,782
2,035,265
(2,191,000)
455,000
50,447,277

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได
ดังนี้

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ที่รับรูในป
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

2555
3,677,156
2,031,994

(หนวย: บาท)
2554
3,172,782
2,035,265

5,683,486
11,392,636

455,000
5,663,047
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ขอสมมติหลักที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
2555
(รอยละตอป)
4.0
6.0
0.0 - 12.0

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในพนักงาน

2554
(รอยละตอป)
4.1
6.0
0.0 - 13.2

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและหนึ่งปยอนหลังแสดงไดดังนี้

ภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน
61,221,913
50,447,277

ป 2555
ป 2554

(หนวย: บาท)
การปรับปรุง
ตามประสบการณ
ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ
7,093,644
-

18. หนี้สินอื่น

คาบําเหน็จคางจาย
เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา
คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2555
89,338,308
153,360,499
67,626,647
89,463,841
399,789,295

(หนวย: บาท)
2554
71,373,391
106,137,622
50,004,931
78,753,904
306,269,848

19. เงินปนผลจาย
บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลในระหวางป 2555 และ 2554 ประกอบดวย

เงินปนผลประจําป 2554
เงินปนผลประจําป 2553

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2555
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2554

เงินปนผลจาย

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน

22,725,000

0.15

49,995,000

0.33
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20. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบั ญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
21. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแยกตามประเภทการรับ
ประกันภัยไดดังนี้
(หนวย: บาท)
ประกันภัย
ทางทะเลและ
ประกันอัคคีภัย
ขนสง
ประกันภัยรถ
รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไมถือเปนรายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
กอนคาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
สวนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

165,624,239
(142,360,732)
23,263,507

9,435,422 2,092,423,521
(1,941,165) (430,355,393)
7,494,257 1,662,068,128

23,470,540
46,734,047
34,583,942
81,317,989

(358,191) (106,937,511)
7,136,066 1,555,130,617
168,425 135,797,950
7,304,491 1,690,928,567

(402,852)
6,777,595
1,603,835
8,381,430

(7,084,641) (91,312,655)
149,456,483 1,765,234,808
33,370,324 205,524,476
182,826,807 1,970,759,284

(7,676,891)
39,312,524
6,180,848

5,021,418 1,004,196,097
863,272 368,375,953
426,980
97,621,167

6,140,272
1,098,141
568,486

90,630,350 1,098,311,246
57,921,586 467,571,476
29,196,465 133,993,946

37,816,481

-

17,729,014 333,688,056 2,618,900,252
(10,548,567) (177,146,932) (762,352,789)
7,180,447 156,541,124 1,856,547,463

9,528,613

-

6,311,670 1,479,721,830

7,806,899

-

9,528,613

177,748,401 1,709,405,281
308,969,578
2,018,374,859
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ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามประเภทการรับ
ประกันภัยไดดังนี้
(หนวย: บาท)

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไมถือเปนรายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
กอนคาใชจายในการดําเนินงาน

ประกันภัย
ทางทะเลและ
ประกันอัคคีภัย
ขนสง
ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
สวนบุคคล

137,385,349
(32,951,921)
104,433,428

6,248,703 1,557,737,179
(722,189) (16,237,642)
5,526,514 1,541,499,537

16,783,981 317,872,043 2,036,027,255
(9,541,555) (161,229,405) (220,682,712)
7,242,426 156,642,638 1,815,344,543

1,969,900
106,403,328
26,072,348
132,475,676

135,898 (11,272,342)
5,662,412 1,530,227,195
146,902
1,646,710
5,809,314 1,531,873,905

1,149,487
8,391,913
1,848,920
10,240,833

(22,552,814) (30,569,871)
134,089,824 1,784,774,672
43,477,741
73,192,621
177,567,565 1,857,967,293

93,985,285 1,137,403,362
53,790,239 362,139,080
19,794,558 101,045,100

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

42,823,835
33,012,267
4,753,354

(747,059)
854,206
219,006

996,132,023
272,881,496
75,563,661

5,209,278
1,600,872
714,521

-

-

7,809,984

-

326,153 1,352,387,164

7,524,671

80,589,456

คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย

รวม

-

7,809,984

167,570,082 1,608,397,526
282,139,566
1,890,537,092

22. คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับ
ประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณที่
ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย
คาภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาโฆษณา
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

2555

(หนวย: บาท)
2554

89,285,999

70,345,474

87,746,363
3,586,408
789,424
24,056,286
103,505,098
308,969,578

83,062,373
2,350,394
2,241,303
42,779,859
81,360,163
282,139,566
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23. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

เงินเดือนและโบนัส
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชนอื่นๆ
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

2555
246,763,328
2,990,637
8,965,032
18,744,858
277,463,855

(หนวย: บาท)
2554
202,157,748
3,879,510
8,056,983
14,392,169
228,486,410

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปน รายเดือนในอัตรารอยละ 5
และเงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหในอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
ผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหวางป 2555 บริษัทฯไดจายสมทบเขา
กองทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 9.0 ลานบาท (2554: 8.1 ลานบาท)
24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ
23 (2554: รอยละ 30) ของกําไรหลังจากบวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือ
เปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและหักดวยเงินปนผลทีไ่ ดรับยกเวนไมตองนํามารวมเปนเงินได
25. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
26. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
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2555
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
(สัมพันธโดยการมีกรรมการรวมกันและการถือหุน)
เบี้ยประกันภัยจายตอ

คาบําเหน็จรับ
คาสินไหมทดแทนรับคืน
เงินปนผลรับ
เบี้ยประกันภัยรับตอ

คาบําเหน็จจาย
คาสินไหมทดแทน
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
(สัมพันธโดยการมีกรรมการรวมกันและการถือหุน)
เงินสมทบ

รายไดอื่น

141,261,043

50,386,810
10,914,593
7,599,843

2,988,759
69,120,199

9,528,613

3,382,300

(หนวย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

2554

131,392,159 เปนปกติทางการคาของการประกัน
ตอตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยตอ
46,250,495 ตามที่ระบุในสัญญาเปนปกติทางการคา
99,910,603 ตามที่เกิดจริงตามสัดสวนในสัญญา
3,544,060 ตามที่ประกาศจาย
16,460,827 เปนปกติทางการคาของการประกัน
ตอตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยตอ
6,581,422 ตามที่ระบุในสัญญาเปนปกติทาง
การคา
174,702,872 ตามที่เกิดจริงตามสัดสวนในสัญญา

7,809,984 รอยละ 12.25 ของเบี้ยประกันภัยที่
ไดรับจากผูเอาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
- ตามที่ระบุในสัญญาเปนปกติทาง
การคา

บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสิน ทรัพยและหนี้สิน ที่เกี่ยวข องกับกิจการที่เกี่ยวของกั น
ดังนี้

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหลักทรัพย – หุนทุน
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในหลักทรัพย – หุนทุน
เงินสมทบคางจาย

2555

(หนวย: บาท)
2554

30,045,993
7,342,993

16,178,532
27,441,077

3,518,150
2,606,765

3,518,150
1,891,212

29

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
2555
63,911,900
2,873,475
4,216,044
71,001,419

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
สํารองผลประโยชนระยะยาว
รวม

(หนวย: บาท)
2554
65,853,000
2,725,560
2,045,503
70,624,063

27. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 และ 2554 บริ ษั ท ฯได ว างหลั ก ทรั พย ประกั น ไว กั บ นายทะเบีย นตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้

เงินฝากธนาคาร
รวม

2555
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
14
14
14
14

(หนวย: ลานบาท)
2554
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
14
14
14
14

28. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสํารองประกันภัยกับ นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้

พันธบัตรรัฐบาล
รวม

2555
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
235
235
235
235

(หนวย: ลานบาท)
2554
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
185
184
185
184
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29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป

2555
10,963,734
6,526,659
17,490,393

(หนวย: บาท)
2554
6,426,515
4,537,219
10,963,734

30. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่อาคารสํานัก งาน อายุข องสัญญามี
ระยะเวลา 3 ป
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้

จายชําระ
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
1.0
1.5
0.7
0.7

31. หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยู
เปนจํานวน 0.5 ลานบาท (2554 0.5 ลานบาท) ซึ่งเกี่ ยวเนื่องกั บภาระผู กพั นทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
32. คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีค ดีถูก ฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวนประมาณ 88.5 ลานบาท
(2554: 99.0 ลานบาท) จากการเปน ผูรับประกั น ภัย ซึ่ งผลของการพิจารณาคดี ดังกลาวยั งไม สิ้นสุ ด
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบันทึกสํารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิ ดขึ้นเปนจํานวนประมาณ 5.6 ลานบาท
(2554: 7.4 ลานบาท) ไวแลวในงบการเงิน
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33. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนิน กิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุ รกิจรับประกัน วินาศภัยและดํ าเนินธุรกิจใน
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงใน
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉ บับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด เบี้ยประกันภัยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม บริษัทฯมีค วามเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยคางรับ เงินใหกูยืม และลูกหนี้อื่น
ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินสิน เชื่อที่
เหมาะสม ดังนั้ น บริษั ทฯจึ งไมค าดว าจะได รับความเสีย หายที่เ ปน สาระสํ าคั ญ จากการใหสินเชื่ อ
นอกจากนี้ ความเสี่ย งเกี่ ยวกั บ การกระจุ ก ตั ว ของสิ น เชื่ อ ซึ่ งเกิ ดจากเบี้ ย ประกั น ภั ย ค า งรั บไม มี
สาระสําคัญเนื่องจากผูเอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกันและภูมิภ าค
ตาง ๆ ในประเทศไทย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองไมมสี าระสําคัญเนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาใหกูยืมแกผูประกอบการหลายรายที่ก ระจายอยูในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู
ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ทรัพยสินที่นํามาจํานองเปนประกันหนี้มีมูลคาเพียงพอที่บริษัทฯ
จะไดรับชําระหนี้โดยสิ้นเชิง สัดสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกันจะเปน ไปตามขอกําหนดของ
คปภ.
จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีข องสินทรัพยดังกลาว
หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุน ในหลักทรัพย เงินใหกูยืม
และเงินฝากสถาบันการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และสํ า หรั บสิน ทรั พย ทางการเงิน ที่ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถจํา แนกตามวั น ที่ ที่ค รบ
กําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน)
ไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2555
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
หรือวันครบกําหนด
ภายใน
มากกวา
1 ป
1 - 5 ป
5 ป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
เงินใหกูยืมสุทธิ
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

192,545,610

-

-

148,660,098

1,662,515

342,868,223

149,847,310
90,093,940
534,878,131
39,764
967,404,755

109,929,865
41,766,586
3,621,368
155,317,819

7,416,944
7,416,944

148,660,098

1,662,515

259,777,175
131,860,526
534,878,131
11,078,076
1,280,462,131

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละ
ตอป)
0.50 - 3.45
2.75 - 4.25
3.35 – 5.30
0.50 - 3.50
5.50 - 15.00

(หนวย: บาท)
2554
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
ภายใน
มากกวา
เกินกําหนด
1 ป
1 - 5 ป
5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไมมี
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละ
ตอป)

รวม

เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
เงินใหกูยืมสุทธิ

-

406,563,939

-

-

72,675,940

3,341,950

482,581,829

0.50-3.30

200,000
-

219,068,631
83,898,171
110,730,695
146,519

130,060,352
42,538,939
24,080,000
4,026,007

9,624,992

-

-

349,328,983
126,437,110
134,810,695
13,797,518

2.75-7.50
3.14-5.35
0.75-3.80
5.50-15.00

รวม

200,000

820,407,955

200,705,298

9,624,992

72,675,940

3,341,950

1,106,956,135

34.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝา ยมี ความรอบรู และเต็ มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต อรองราคากัน ได อย างเป นอิ สระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจาก
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ราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
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บริษัทฯใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย/เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน และตราสารหนี้ในความตองการของตลาด มูลคา ยุติธรรมถื อตามราคาที่ซื้ อขายกันใน
ตลาด
เงินลงทุนทั่วไป มูลคายุติธรรมไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม จึงไมมีการเปดเผย
เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือนอยกวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือ
ตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแส
เงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
เงินใหกูยืม
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมที่ใชอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประมาณโดยใชวิธีการหาสวนลดกระแส
เงินสดโดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญ
35. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง
ใหเปนไปตามขอกําหนดของคปภ.
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
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เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3

ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามกรรมการที่ตองออกตามวาระ ไดแก
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
2. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
3. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
4. นางสุณีย ธีราวิทยางกูร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอตอที่ประชุมผูถือ หุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่อ อกตามวาระจํานวน 4
ทานดังกลาว ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังตอไปนี้

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3
ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
18 มีนาคม 2488
ไทย
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

ที่อยูปจจุบัน
วัน/เดือน/ปเกิด
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
รองปลัดกระทรวงพาณิชย
อธิบดีกรมการคาภายใน
ที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง
- ตําแหนงดานกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด)
แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันที่ / 28 ตุลาคม 2548 -ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
แตงตั้ง เมื่อวันที่ / 5 เมษายน 2555
- ตําแหนงดานบริหาร
ไมมี
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 7 ป 5 เดือน
การถือหุนในบริษัท - ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปที่ผานมา
ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ
ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมทั้งคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือ ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในชวง 2 ปที่ผานมา

ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
การเขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่เชิญประชุม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง– ตอวาระ – เมื่อ 28 ตุลาคม 2548)
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)
ป 2553
6
6
ป 2554
6
6
ป 2555
6
6
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้งเมื่อ 5 เมษายน 2555)
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)
ป 2555
3
4

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3
ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
495/70 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
22 กรกฎาคม 2489
ไทย
กรรมการ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

ที่อยูปจจุบัน
วัน/เดือน/ปเกิด
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ New York University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตม
ปริญญาเอก Education Administration Illinois University สหรัฐอเมริกา
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
ครูใหญกรงเทพการบัญ ชีวิทยาลัย
ครูใหญกรุงเทพการบัญ ชีวิทยาลัยลุมน้ําปง
อธิบการบดีวิทยาลัยลุมน้ําปง
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง
- ตําแหนงดานกรรมการ
กรรมการ
(แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2534 – ปจจุบัน )
- ตําแหนงดานบริหาร
ไมมี
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 22 ป
การถือหุนในบริษัท
79,992 หุน คิดเปนสัดสวนการถือครองหุน 0.053
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปที่ผานมา
ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ
ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
สามีนางจิราภรณ บูรณะสมบัติ ซึ่งเปนพี่สาวของนายจีรพันธ อัศวะธนกุล (กรรมการผูอ ํานวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน)
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในชวง 2 ปที่ผานมา
ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญ ชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา หนาที่ไดอยางเปนอิสระ

การเขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่เชิญประชุม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง – ตอวาระ เมื่อ 26 เมษายน 2534 )
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)
ป 2553
4
6
ป 2554
5
6
ป 2555
3
6

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3
ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
94 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
27 กุมภาพันธ 2503
ไทย
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

ที่อยูปจจุบัน
วัน/เดือน/ปเกิด
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
กรรมการรองกรรมผูอํานวยการฝายการเงิน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง
- ตําแหนงดานกรรมการ
กรรมการ
(แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2529 – ปจจุบัน )
- ตําแหนงดานบริหาร
รองกรรมการผูอํานวยการฝายการเงิน
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 27 ป
การถือหุนในบริษัท
2,362,692 หุน คิดเปนสัดสวนการถือครองหุน 1.56
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปที่ผานมา
ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ภรรยานายจีรพันธ อัศวะธนกุล (กรรมการผูอํานวยการ)
นองสาวนางสุณีย ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษัท)
การเขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่เชิญประชุม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ 18 มิถุนายน 2529 )
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)
ป 2553
6
6
ป 2554
6
6
ป 2555
6
6

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3
ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

นางสุณ ีย ธีราวิทยางกูร
129 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
16 มีนาคม 2494
ไทย
กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

ที่อยูปจจุบัน
วัน/เดือน/ปเกิด
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
ผูอํานวยการฝายผลประโยชน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง
- ตําแหนงดานกรรมการ
กรรมการ
(แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2529 – ปจจุบัน )
- ตําแหนงดานบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลประโยชน
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 27 ป
การถือหุนในบริษัท
9,000 หุน คิดเปนสัดสวนการถือครองหุน 0.006
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปที่ผานมา
ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ
ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
พี่สาวนางสุเทพี อัศวะธนกุล (กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ)
การเขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่เชิญประชุม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ 18 มิถุนายน 2529)
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)
ป 2553
6
6
ป 2554
5
6
ป 2555
6
6

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เทากับหลักเกณฑขั้นต่ําของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริห าร ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไ ดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เ ปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริห ารหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพ ยห รือบริการ หรือการให หรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท
หรือคูสัญ ญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เ กี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไม เปนกรรมการที่ ไ ดรับการแตงตั้ง ขึ้นเพื่อ เปนตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเ ปนหุนสวนที่
มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

เอกสารที่สงมาดวยหมายเลข 5
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน
วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
และขั้นตอนการเขารวมประชุมผูถือหุน
1. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒ นาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว ใหผูถือ หุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม
ใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20/2556 ของบริษัท ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้
1) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดคนหนึ่ง โดยให
ระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว
2) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3) สงคืนมายังสํานักงานบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 หรือ กอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งชั่วโมง เพื่อ ใหเจาหนาที่ของบริษัท
ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ไมวาผูถือ หุนจะถือหุนของบริษัทจํานวนเท าใด จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือ หลาย
ฉบับ หรือใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได
2. การลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา
1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ สํานักงานใหญของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ปรากฏอยูในสิ่งที่สงมาดวย
3. การแสดงเอกสารกอนเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณีใดกรณีหนึ่ง) ตอไปนี้
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
3.1.1
กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือ เดินทาง
และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหยนื่ หลักฐานประกอบดวย
3.1.2
กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบ
หนึ่ง) ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูถือหุน ตามขอ 3.1.1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(3) แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับ ขอ 3.1.1
3.2 กรณีนิติบุคคล
3.2.1
กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 3.1.1
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
3.2.2
กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเปนผู
มอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดง
ใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
(3) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตาม ขอ 3.1.1 และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

(4) แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 3.1.1
3.3 ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีขางตน โดยเอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎขอบังคับการลงคะแนนเสียง

(1) ผูถ ือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียงเพียง อยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
เทานั้น กรณีผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ก) กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม
ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็จะดําเนินการใหเปนไปตามที่ กําหนดนั้น โดย
ประธานในที่ประชุมหรือผูซึ่งประธานมอบหมายจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตวาระดังกลาว

(4) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญ ใหผูถือหุนนั้นออก
นอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาว โดย
ประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจงใหที่ประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว
4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
ประธานหรือผูซึ่งประธานมอบหมายจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงดวยวิธีชูมือในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถามจาก
ที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฎิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
หากผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนชูมือขึ้นและเลือกกาเครื่องหมายวาไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนที่ไดแจกไวใหแกผูถือหุนในขณะลงทะเบียนเขารวมประชุม พรอมทั้งเซ็นชื่อกํากับไวและเจาหนาที่ของบริษัทจะเดินเขาไปเพื่อขอรับบัตร
ยืนยันการลงคะแนนดังกลาวในแตละวาระเพื่อทําการรวบรวมคะแนนตอไป
สําหรับทานผูถือหุนที่ไมไดชูมือในที่ประชุม ใหถือวาผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามที่คณะกรรมการไดเสนอ

(2) กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผรู ับมอบฉันทะเขารวมประชุม
ก) ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวหนังสือมอบฉันทะตามที่ผูรับมอบฉันทะไดยื่นตอ
เจาหนาที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม โดยไมตองออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
ข) กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบัติตามวิธีการในขอ 4.2 (1)
4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
ในการประชุมแตละวาระ จะทําการนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวน
หุนทั้งหมดของผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบวา ในแตล ะวาระการ
ประชุมมีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกี่เสียง

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 6
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม

นางพิไล เปยมพงศสานต
ที่อยูปจจุบัน

77 ซ.จรัญสนิทวงศ63 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

วัน/เดือน/ปเกิด

2 เมษายน 2479

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหนง

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริญญาตรีการบัญ ชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
Certified Internal Auditor กิตติมศักดิ์ จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2542-ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

2547-ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตารพอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

2539- ปจจุบัน

ประธานบริษัทออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง

- ตําแหนงดานกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด)
(แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 – ปจจุบัน )
กรรมการตรวจสอบ
(แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 – ปจจุบัน )
-

ตําแหนงดานบริหาร
ไมมี
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
การถือหุนในบริษัท
ขอพิพาททางกฎหมาย
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ

14 ป

- หุน
ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปที่ผานมา
ประธานบริษัทออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

ไมมี

ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมทั้งคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือ ผูถอื หุนรายใหญของบริษัท
หรือบริษัทยอย
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในชวง 2 ปที่ผานมา
ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญ ชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
การเขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่เชิญประชุม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ 2 มิถุนายน 2542)
การเขารวมประชุม (ครั้ง)

จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)

ป 2553

5

6

ป 2554

3

6

ป 2555

4

6

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อ 2 มิถุนายน 2542 )
การเขารวมประชุม (ครั้ง)

จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)

ป 2553

4

4

ป 2554

3

4

ป 2555

3

4

การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 20/2556
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะนี้ไมมีสวนไดเ สียในวาระที่เ สนอในการประชุมครั้งนี้แตอ ยางใด เวนแตในวาระที่ 5
พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 6
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ที่อยูปจจุบัน
วัน/เดือน/ปเกิด

18 มีนาคม 2488

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สถานที่ทํางาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
รองปลัดกระทรวงพาณิชย
อธิบดีกรมการคาภายใน
ที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง - ตําแหนงดานกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด)
แตงตั้ง – ตอวาระ – เมื่อวันที่ / 28 ตุลาคม 2548 -ปจจุบัน )
-

ตําแหนงดานบริหาร
ไมมี
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

7 ป 5 เดือน

การถือหุนในบริษัท - หุน
ขอพิพาททางกฎหมาย
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ

ไมมีขอพิพาทในรอบ 5 ปที่ผานมา
ที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

ไมมี

ความสัมพันธกับผูบริหารอื่นหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมทั้งคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือ ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในชวง 2 ปที่ผานมา
ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
การเขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่เชิญประชุม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แตงตั้ง– ตอวาระ – เมื่อ 28 ตุลาคม 2548)
การเขารวมประชุม (ครั้ง)

จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)

ป 2553

6

6

ป 2554

6

6

ป 2555

6

6

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้งเมื่อ 5 เมษายน 2555 )
การเขารวมประชุม (ครั้ง)
ป 2555

3

จํานวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)
4

การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 20/2556
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะนี้ไมมีสวนไดเ สียในวาระที่เ สนอในการประชุมครั้งนี้แตอ ยางใด เวนแตในวาระที่ 5
พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ

เอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7
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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หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน
ขอที่ 27. คณะกรรมการตองจัดใหมีประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือ นนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญ ชีของ
บริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอืน่ นอกจากที่กลาวมาแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือ
หุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือ ขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถือหุน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
ขอที่ 28. ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทํา เปนหนังสือ นัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชัดเจนวาเปนเรื่อ งที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อ พิจารณาแลวแตกรณี
รวมทั้งความเปนธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจะจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาว
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม ไมนอยกวา 3 วัน
ขอที่ 29. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือ ไมนอ ยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะจัดเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือ หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
องคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเมื่อผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนการระงับไป ถาการประชุมผูถือ หุนนั้นมิใช
เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหญ และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
ขอที่ 30. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมเลือกผูถือหุน คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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 หรือเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ขอที่ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญ ประจําปพึงกระทํามีตอไปนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) เลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
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แบบ ก.

อากรแสตมป

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

Form A

Duty Stamp

20บาท/Baht

เขียนที…
่ …..…………..........…….........……
Written at

วันที่ …………….เดือน ……………...พ.ศ. ……...….....….
Date

Month

Year

ขาพเจา ………………………………………………………………………..……………. สัญชาติ ………………………….
I/We

Nationality

อยูบานเลขที่ ………………………..…ถนน ……………………………………………. ตําบล/แขวง ……………..……………………….
Reside at

Road

Sub district

อําเภอ/เขต …………………………. จังหวัด …………………………….……..…. รหัสไปรษณีย .....………….......................
District

Province

Postal Code

เปนผูถือหุนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด ( มหาชน )

จํานวนหุน ……………… หุน

Am / are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited , Holding altogether ……… shares

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

(1) ชื่อ ……….….…………………………..……… …….อายุ …………….ป อยูบานเลขที่ ………….ถนน……..………………..
Name
age
years Resides at
Road
ตําบล//แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณีย…
 …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชื่อ นางพิไล เปยมพงศสานต กรรมการอิสระ อายุ 77 ป
อยูบ านเลขที่ 77 ซ.จรัญสนิทวงศ63 ถ.จรัญสนิทวงศ
Name Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director age 77 years Resides at 77 Soi Jaransanitvong 63 Jaransanitvong Road
ตําบล//แขวง บางบําหรุ
อําเภอ/เขต บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10700
Sub district Bangbamru
District Bangplat
Province Bangkok
Postal Code
10700
(3) ชื่อ ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระ อายุ 68 ป
อยูบานเลขที่ 31 ซอยอินทามระ 24
Name Mr. Phisit Setthawong Independent Director age 68 years Resides at 31 Soi Indramara 24
ตําบล//แขวง ดินแดง
อําเภอ/เขต ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10400
Sub district Dindang
District Dindang
Province Bangkok
Postal Code
10400
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2013
ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

on April 4 ,2013 at 3.00 p.m., at meeting room the 6th floor, Thaivivat Insurance Building , 71 Dindeang Road Samsennai Subdirstict
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Phayathai District Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชื่อ/Signed …………….…………….……ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)
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หมายเหตุ
Note

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
1.

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได
2.

The Shareholder must grant all of the shares to the proxy. The Shareholder may not
grant a portion of the Shares to the proxy.

แบบ ข.

อากรแสตมป

แบบหนังสือมอบฉันทะ
PROXY

Form B

Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที…
่ …..…………......…………..…….........……
Written at
วันที่ …………….เดือน ………………..…………...พ.ศ. ……...….....….
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา ………………………………………………………………….………….สัญชาติ ………………………….
I/We
Nationality
บานเลขที่ …………………ถนน ………………………… ตําบล/แขวง ………………..……………….เขต……………………………….
Reside at
Road
Subdistrict
District
จังหวัด ……………………………………………….…. รหัสไปรษณีย ……………………….....................................
Province
Postal Code
(2)

เปนผูถือหุนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุน
………………..…..หุน
Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited , Holding Altogether ……….……..… Share

(3)

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

(1) ชื่อ …………………..……… …….อายุ …………….ป อยูบานเลขที่ ………….ถนน……..………………
Name
age
years Resides at
Road
ตําบล//แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณีย…
 …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชื่อ นางพิไล เปยมพงศสานต กรรมการอิสระ อายุ 77 ป
อยูบานเลขที่ 77 ซ.จรัญสนิทวงศ63 ถ.จรัญสนิทวงศ
Name Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director age 77 years Resides at 77 Soi Jaransanitvong 63 Jaransanitvong Road
ตําบล//แขวง บางบําหรุ
อําเภอ/เขต บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10700
Sub district Bangbamru
District Bangplat
Province Bangkok
Postal Code
10700
(3) ชื่อ ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระ อายุ 68 ป
อยูบานเลขที่ 31 ซอยอินทามระ 24
Name Mr. Phisit Setthawong Independent Director age 68 years Resides at 31 Soi Indramara 24
ตําบล//แขวง ดินแดง
อําเภอ/เขต ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10400
Sub district Dindang
District Dindang
Province Bangkok
Postal Code
10400
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2013
ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

on April 4,2013 at 3.00 p.m., at meeting room the 6th floor, Thaivivat Insurance Building , 71 Dindeang Road Samsennai Subdirstict
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Phayathai District Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

2

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19/2555
To consider and approve the Minutes of the Ordinary Shareholders’ Meeting No. 19/2012
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555
To consider the Board of Directors annual report of the company’s performance for 2012
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2555
To consider and approve the company’s 2012 Financial Statement
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปนผล
To consider approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ
Agenda 5 To consider and approve Director’s remuneration
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6 To elect directors replacing the directors whose term expired
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Appoint all in the list
เห็นดวย
Approve
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Appoint individually
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

Mr. Phisit Setthawong

2.

เห็นดวย
Approve
ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
Mr. Pises Buranasombat

3.

เห็นดวย
Approve
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
Mrs. Sutepee Asvatanakul

4.

เห็นดวย
Approve
นางสุณีย ธีราวิทยางกูร

Mrs. Sunee Theravithayangkura

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสินจาง
Agenda 7 To appoint an auditor and set auditing fee.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda 8 To consider other matters.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself /
Ourselves in the position of shareholder.
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีทีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case , I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting
considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

ลงชื่อ/Signed …………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชื่อ/Signed …………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)

หมายเหตุ 1.
Note

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many
proxies

for splitting votes.
ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไว
ในขอ 2 ได
A shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than
those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไวในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached
allonge of the proxy form.

2.

