ผลงานส�ำคัญด้านการเงิน รอบปีการเงิน 2552
Financial Highlights 2009

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน
Table of Financial Ratio
รายการอัตราส่วนทางการเงิน
		
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น( %)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  *
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

2552
(2009)

2551
(2008)

2550
(2007)

2549
(2006)

Financial Ratio

0.19
0.18
0.11
0.03
14.89

(0.89)
(0.01)
(0.56)
(0.2)
0.25
15.01

2.96
5.40
1.94
0.83
0.35
15.78

2.06
4.46
1.58
0.71
0.35
16.18

Net Income / Total Revenue(%)
Return on Equity (%)
Return on Assets (%)
Earning per Share (Baht)
Dividend Per Share (Baht)*
Book Value Per Share (Baht)

* รอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2552
* Attended to approve from the Annual Meeting for the fiscal year of 2009

ตารางสรุปงบการเงิน
Summary of Financial Statement
(หน่วย : พันบาท)
รายการอัตราส่วนทางการเงิน
		
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
รายได้รวมจากการรับประกันภัย
ก�ำไรขั้นต้นก่อนภาษี
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

                  (Unit : Thousand Baht)
2552
(2009)

2551
(2008)

2550
(2007)

2549
(2006)

801,310
339,354
461,956
341,465
397,684
87,228
822
0.03

987,322
521,388
465,934
552,703
670,282
125,521
(6,301)
(0.2)

1,252,710
763,041
489,669
743,519
826,987
130,697
25,890
0.83

1,423,099
920,774
502,325
992,177
1,050,052
28,200
22,177
0.71

Financial Performance
Total Assets
Total liabilities
Shareholder’s Equity
Net Premium Written
Total Underwriting Income
Earning Before Tax
Net Income After Tax
Earnings Per Share (Baht)
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วทั้งสิ้น 310.3 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 31.03   ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย, การประกันการขนส่งสินค้าทางทะเล, การประกันภัยรถยนต์ และการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยให้บริการผ่านสาขาและศูนย์บริการจ�ำนวน 31 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ บริษัทฯ มีนายหน้าและตัวแทนอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
และเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีม่ จี �ำนวนร้อยละ 55 ของยอดเบีย้ ประกันภัยรับรวมในแต่ละปี  อีกร้อยละ 45 บริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน  และ
จากผลส�ำเร็จของฝ่ายขยายงานการตลาดของบริษัทฯ
ธุรกิจที่ท�ำรายได้หลักให้กับบริษัทฯ คือ การประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับถือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม ส�ำหรับการ
ประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เบี้ยประกันภัยที่ได้รับอีกร้อยละ 25  
เป็นการรับประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  การประกันอัคคีภัย  และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 310.394 ล้านบาท  ส่วนของผู้ถือหุ้น 461.956 ล้านบาท  สินทรัพย์รวม 801.310  ล้านบาท          
เบี้ยประกันภัยรับก่อนหักยกเลิกและส่งคืน   จ�ำนวน 454.874 ล้านบาท   จ�ำนวนพนักงาน  215  คน
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
( ก ) โครงสร้างเบี้ยประกันภัยรับ
		 ประเภทของการประกันภัย
การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยการขนส่ง
และสินค้าทางทะเล
การประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2548
ล้านบาท
%
81.52
95.34
1,171.48
106.82
1,455.16

5.60

2549
ล้านบาท
%

2550
ล้านบาท
%

2551
ล้านบาท
%

2552
ล้านบาท
%

68.77

5.53

30.60

3.7

30.21

4.51

32.96

8.29

6.55
79.99
80.51 997.78
7.34
98.19
100.00 1,244.73

6.43
80.20
7.89
100.00

6.34
776.93
13.07
826.94

0.77
93.95
1.58
100.00

3.83
621.67
14.57
670.28

0.57
92.75
2.18
100.00

3.04
350.66
11.02
397.68

0.77
88.18
2.76
100.00

( ข ) โครงสร้างรายได้แยกตามที่มาของรายได้
		

ประเภทของรายได้

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

2548
ล้านบาท
%
1,022.65
7.33
1.26
1,031.24

2549
ล้านบาท
%

99.17 1,050.05
0.71
24.14
0.12
0.61
100.00 1,074.80

97.70
2.25
0.05
100.00

2550
ล้านบาท
%
826.99
47.43
0.07
874.49

94.57
5.42
0.008
100.00

2551
ล้านบาท
%
670.28
(2.01)
41.96
710.23

94.38
(0.28)
5.91
100.00

2552
ล้านบาท
%
397.68
29.87
15.27
442.82

89.81
6.75
3.44
100.00

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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69 ปีแห่งการเจริญเติบโตที่มั่นคงและบริการฉันมิตร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2485   โดยด�ำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายก
รัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้พจิ ารณาและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีบริษทั ประกันภัย  ทีเ่ ป็นของคนไทย จึงให้ดำ� เนินการจัดตัง้ บริษทั ฯ ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัย โดยในระยะแรกมีหน่วยงานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนเข้าร่วมถือหุ้น ประกอบด้วย ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,              
กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ข้าวไทย จ�ำกัด  จากนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริษัทฯ มีแผนการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน จึงได้ด�ำเนิน
การโอนทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตให้กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จ�ำกัด  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 บริษัทฯ ได้ท�ำการขายหุ้น
ทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จ�ำกัด ออกไป จึงเหลือแต่การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2529  บริษัท ข้าวไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัทฯ ให้แก่บริษัท สยามแร่และน�้ำมัน จ�ำกัด และได้เปลี่ยนโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น และการจัดการมาเป็นกลุ่มสยามแร่และน�้ำมัน  เป็นผู้บริหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2534 เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาต   
และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนตามล�ำดับ  จาก 60 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาท และเพิ่มทุนอีกเป็น 150 ล้านบาท  และ 156 ล้านบาท ตามล�ำดับ   บริษัทฯ ได้ท�ำการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536   หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนเป็นระยะจาก 156 ล้านบาท เป็น 312 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ TSI-W1  ในปี พ.ศ. 2546 ได้เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 561.6 ล้านบาทเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการแข่งขัน
ในธุรกิจประกันภัย   แต่เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทฯ มีเงินกองทุนที่เพียงพอและแข็งแกร่ง  ไม่จ�ำเป็นต้องมีการระดมทุนเพิ่มอีก  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2547  
จึงได้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วเป็น 310.3 ล้านบาท  ในปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วงระยะ
เวลา 10 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ปี 2540 บริษัทฯ ได้ท�ำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 150 ล้านบาท เป็น 156 ล้านบาท
ปี 2541 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ Software Insure/90 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปี 2543 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ท�ำให้สามารถใช้ระบบ Software Insure/90 ได้เต็มระบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างเครือข่ายเชื่อม
โยงไปยังสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยใช้ระบบ Online และ VPN
ปี 2544 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 156 ล้านบาท เป็น 312 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 15.6 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายให้กับ     
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�ำนวน 7.8 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จ�ำนวน 7.8 ล้านหุ้น
ปี 2545 บริษัทฯ  ครบรอบ 60 ปี แห่งการประกอบการที่มั่นคง และบริการฉันมิตร นับจากวันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2485 บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมเพื่อสาธารณะตลอดทั้งปีได้แก่ ถวายพระกฐินพระราชทานแด่ วัดไตรมิตรวิทยาราม บริจาคโลหิต บริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อการกุศล และ
กิจกรรมเพือ่ ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์วดั พระบาทน�้ำพุ บริจาคเงินเพือ่ ก่อสร้างป้อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสาทร เพือ่ ประโยชน์แก่เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ และ
แก่สาธารณชนโดยทั่วไป
ปี 2546 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบสาระสนเทศคอมพิวเตอร์ โดยน�ำกล้องดิจิตอลเพื่อใช้ในการถ่ายภาพสินไหมรถยนต์ และสามารถจัดส่งภาพจาก
ทั่วประเทศ เข้าสู่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่ติดตั้งระบบสินไหมรถยนต์ SCS-Services Coordinator Systems เพื่อการจัดอะไหล่ และด�ำเนินการจัดซ่อม
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Note Book เพื่อให้พนักงานสินไหมของบริษัทฯ สามารถจัดส่งข้อมูล และ
เรียกดูจากศูนย์สาระสนเทศของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ปี 2547- บริษัทฯ ได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วเต็ม 310.3  ล้านบาท แบ่งเป็น 31.03  ล้านหุ้น นอกจากนี้ยังได้มี
ปี 2548 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการสินไหมรถยนต์ โดยมีการศึกษาน�ำระบบวีดีโอเคลม (V-Claim) มาใช้ถ่ายท�ำประกอบการตรวจสอบ
อุบัติเหตุในสถานที่จริง ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้า และคู่กรณีได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ พร้อมกับท�ำให้การพิจารณาสินไหมของบริษัทฯ  เป็น
ไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด  Top Speed Satisfaction   บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาการบริหารและจัดการสินไหมแบบ V-Claims ให้เกิดต้นทุน
ทีต่ ำ�่ ในการจัดการสินไหม ระยะเวลาในการจ่ายสินไหมรวดเร็ว  ลดจ�ำนวนสินไหมค้างจ่ายได้เป็นจ�ำนวนมาก  ท�ำให้การวางแผนทางการเงินเพือ่ การลงทุน
มีประสิทธิภาพในด้านการขยายงานการรับประกันภัยรายใหญ่ บริษทั ฯ ได้รว่ มรับประกันภัยสนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับบริษทั ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)   
โดยมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)  เป็นผู้เอาประกันภัย
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2549- บริษัทฯ  ได้พัฒนาระบบสินไหมในแบบ  E-Claims เข้ากับระบบ V-Claims  ของบริษัทฯ  โดยได้ร่วมกับบริษัท  EMCS จ�ำกัด  ที่มีความเชี่ยวชาญ
ปี 2550 ในการจัดประมวลผลข้อมูลสินไหมและก�ำหนดการคุมราคาอะไหล่  ค่าซ่อมกับอู่มาตรฐาน  และบริษัทจัดจ�ำหน่ายอะไหล่ชั้นน�ำทั่วประเทศ  ในการ
ให้บริการสินไหมออนไลน์ที่เพิ่มช่องทางความสะดวกสบายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่สามารถจะน�ำรถเข้าซ่อมได้ทุกอู่ที่มีระบบนี้อยู่ทั่วประเทศ   โดย
บริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนในการควบคุมราคาสินไหม  และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จ�ำกัด (มหาชน) ในการจัดการบริหารความเสี่ยงภัยและจัดหา             
ประกันภัยให้แก่ทรัพย์สินของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551 บริษัทฯ ได้รับประกันภัยงานศูนย์การค้าขนาดใหญ่จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  โดยบริษัทฯ  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก  ผู้รับประกันภัยต่อทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดสรรความเสี่ยงภัยในทุนประกันภัยหลายหมื่นล้านบาทของโครงการศูนย์การค้าหลายแห่ง ได้แก่ โครงการศูนย์การค้า               
เซ็นทรัลเวิล์ด,  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ,  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเฟสติวัล  เป็นต้น
ปี 2552 บริษทั ฯ ได้รบั ประกันภัยงานของรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม อาทิเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ซึง่ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นองค์การทีจ่ ะขับเคลือ่ นการขนส่งระบบรางทีท่ นั สมัย มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล มีเส้นทางทัว่ ทุกภาคในประเทศไทย
มีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง Logistics ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อตอบรับต่อ
การเปิดเสรีอาเซียน   นอกจากนี้   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)   เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รัฐบาลไทยถือหุ้นอยู่ 70% มีมูลค่าสูงถึง
203,345,996 ล้านบาทและเป็นผู้น�ำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย และคาดว่าจะเป็น Logistics Hub ที่ส�ำคัญในภาคพื้นนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท อันได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ และ การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าเบี้ยประกันภัยรับส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มาจากการประกันภัยรถยนต์ทั้งประเภทสมัครใจ และ ภาคบังคับ ตาม พรบ.
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 25 จะมาจากการประกันภัยทรัพย์สินที่นอกเหนือการประกันภัยรถยนต์      
ในรอบปี 2552 ภาวะวิกฤตของสถาบันการเงินในต่างประเทศ และปัญหาความรุนแรงจากการเมือง ส่งผลให้แนวโน้มของเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอย            
ภาวะการณ์แข่งขันในตลาดประกันภัยมีระดับความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอืน่ ๆ ท�ำให้บริษทั ฯ ต้องใช้นโยบาย
การรับประกันภัยที่เคร่งครัดเพื่อปรับฐานการรับประกันภัย มีการคัดกรองกลุ่มลูกค้า รักษางานที่มีคุณภาพ รวมทั้งการใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภัยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งประสิทธิภาพความรวดเร็วของกระบวนการบริหารงานภายในที่อาศัยระบบเทคโนโลยีมารองรับการจัดการบริหารความ
เสี่ยง  (Enterprise Risk Management) อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ไม่จ�ำเป็น และมีความแม่นย�ำ ถูกต้อง  ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารต้นทุน
อย่างคุ้มค่าด้วย   แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับจะลดน้อยลงพอสมควร แต่ก็ถือเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการเน้นงานที่มีคุณภาพ มากกว่าปริมาณเบี้ยประกันภัยรับ           
เบี้ยประกันภัยรับ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจ�ำนวน 397.68 ล้านบาท   ปรับตัวลดลงร้อยละ 40.66 จากปี พ.ศ. 2551
ส่วนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมามีคู่แข่งขันเข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกันจ�ำนวนหลายราย ท�ำให้
สภาวะการแข่งขันรุนแรง  ต้นทุนค่าใช้จา่ ยทางการตลาดสูงเกินกว่าทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถบริหารความเสีย่ งภัยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ   บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงวิธกี ารตัง้ ส�ำรอง
เบี้ยประกันภัยเป็นแบบยี่สิบสี่ส่วนรวมทั้งเกณฑ์การส�ำรองเผื่อหนี้สูญ  ส�ำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์  ราคาที่ดิน (Impairment)  และรายการส�ำคัญทางภาษีเพิ่ม
ขึ้นให้สอดคล้องต่อประกาศของกรมสรรพากร และวิธีการทางบัญชีสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก    ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยและการลงทุนของคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อย่างเคร่งครัด ภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนเป็นอย่างมาก   ท�ำให้บริษัทฯ ต้อง
ระมัดระวังในการแสวงหารายได้จากการลงทุนและเงินปันผล

แผนส�ำรองทางธุรกิจเพื่อความต่อเนื่อง
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังต้องปรับตัว โดยมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความเชื่อมั่นของประชาชน  
หลายประการ  อาทิเช่น  เสถียรภาพทางการเมือง การก่อจลาจลและความไม่สงบภายในประเทศ  ภัยธรรมชาติ ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้น  อัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่มีความผันผวน อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น อัตราการว่างงาน
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนส�ำรองทางธุรกิจเพื่อความต่อเนื่อง Business Continuity Plan ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ การส�ำรองจ่ายเงิน ระบบบริการด้านการรับประกัน
ภัยและสินไหมให้มีประสิทธิภาพ  ในการรองรับต่อเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  ไม่ว่าจะเป็นเหตุภัยธรรมชาติ  หรือภัยที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ  
แผนฉุกเฉินนี้จะต้องเตรียมความพร้อมไว้อย่างดี   เพราะเป็นการก�ำหนดแนวทางป้องกันในกรณีที่เกิดสถานการณหรือการดําเนินงานไมเป็นไปตามแผนที่วางไว 
หรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่นเหตุจลาจลความไม่สงบ ความวุ่นวายทางการเมือง อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ วาตภัย หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
เพื่อป้องกันข้อมูลช�ำรุด เสียหายหรือสูญหาย บริษัทฯ โดยฝ่ายพัฒนาปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีแผนงานในการส�ำรองข้อมูล รายวัน รายเดือน และ
รายปี เก็บไว้บนอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลและแยกจัดเก็บไว้ในสถานที่ ทีม่ นั่ คงและปลอดภัย สามารถน�ำข้อมูลทีถ่ กู บันทึกไว้ในอุปกรณ์กลับมาใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง ระบบสามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ป้องกันปัญหาธุรกิจหยุดชะงัก ซึง่ หากไม่มแี ผนฉุกเฉินหรือแผนส�ำรองแล้วจะเกิดผลกระทบในทางลบ เช่น ข้อมูล
ของบริษัทฯหรือข้อมูลของลูกค้าสูญหาย เป็นต้น บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะจัดหาพื้นที่เพื่อส�ำรองเป็นกรณีฉุกเฉิน ในการให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยโดยทั่วไป  
หากเกิดกรณีที่ส�ำนักงานของบริษัทฯ  ประสบเหตุฉุกเฉินขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วของบริการต่อไป
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ปรัชญาขององค์กร
บริษัทฯ  ก�ำหนดหน้าที่หลัก 4 ประการ   เพื่อคณะกรรมการ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรพึงปฏิบัติดังนี้   
1. Duty of Care – ผู้บริหารทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรจะต้องเอาใจใส่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถรวมถึงเอาใจใส่ในลูกค้าทุกท่าน
เสมือนหนึ่งเป็นกิจการของตนเอง โดยการสร้างแนวคิดแบบ Entrepreneurial ให้แก่พนักงานในองค์กร
2. Duty of Loyalty - ผู้บริหารทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรจะต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่องานที่ท�ำและต้องไม่
กระท�ำตนเป็นปรปักษ์ตอ่ บริษทั ฯ , ต่อผูถ้ อื หุน้ , ต่อลูกค้าผูเ้ อาประกันภัย, ต่อประชาชนโดยทัว่ ไป โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลทีด่    
ี Corporate Good Governance
3. Duty of Obedience – กิจกรรมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และทุกรายการของธุรกิจ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่พึงปฏิบัติ ที่ถูกต้องตลอดเวลา
4. Duty of Disclosure – กิจกรรมทุกกิจกรรม  ของบริษทั ฯ สามารถเปิดเผยแก่สาธารณะชนเพือ่ แสดงความโปร่งใสในการท�ำงานของทุกระดับในองค์กร    สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย
หน้าที่หลักทั้ง 4 ประการดังกล่าวนั้น  ผู้บริหารทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องพึงปฏิบัติต่อสังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้รับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงตัวแทน นายหน้า และผู้ส่งงานทุกท่าน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นที่จะท�ำการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้ง ตัวแทนนายหน้าให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างดี และสามารถให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ อีกด้วย

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 ต่อเนื่องถึงปี 2552 ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้หลายๆ บริษัทฯประสบปัญหาในการควบคุมต้นทุนการประกอบการของ บริษัทฯ
ให้ต�่ำสุด  Cost Leadership เพื่อความอยู่รอดขององค์กร  Herd Instincts – Economic Theory  สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจจากต่างชาติที่ส่งผลกระทบมายัง
ธุรกิจในประเทศไทยอย่างมากรวมทั้งธุรกิจประกันภัย
บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ได้ปรับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้กระชับ พัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนทั้งด้าน
การฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อสร้างความรู้ และทักษะ ในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด  
Learning Organization เพื่อให้การท�ำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับเป้าหมายในการประกอบกิจการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  รวมถึงการปรับองค์กรให้ทันสมัย และ  สอดรับต่อกฎ
เกณฑ์ กติกา   ที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    ได้ประกาศใช้ตามหลักการสากลในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
มาตรฐาน  ที่นานาชาติให้การยอมรับ โดยบริษัทฯ  ได้ก�ำหนดเป้าหมายที่ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงภัยจากการรับ    ประกันภัยเป็นประการแรก  โดย
เน้นการจัดการรับประกันภัยงานที่มีคุณภาพ   เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม  และการจัดการประกันภัยต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน Market
Approach  เป้าหมายประการที่สองได้แก่   การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและโปร่งใส  ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานที่ก�ำกับ
ดูแล   และลูกค้าประชาชนทั่วไปได้รับทราบตลอดเวลา เพื่อยืนยันการรักษาระบบบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Supervisory Approach  ประการทีส่ าม  บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างและด�ำรงความมัน่ คงแข็งแรงของเงินกองทุน ตามเกณฑ์ทหี่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้กำ� หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความเจริญเติบโตที่แข็งแรงและยั่งยืน Quantitative Approach
ส�ำหรับวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  บริษัทฯ  เน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน   ตัวแทนนายหน้า  และคู่ค้าทางธุรกิจ  ให้มี
ความเข้าใจในแผนงานและระบบของการรับประกันภัย ความส�ำคัญของการให้บริการแก่ลกู ค้าประชาชน และการเชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารทีท่ นั สมัยผ่านระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ให้มเี ครือข่ายถึงกันและสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเงือ่ นไขกรมธรรม์รายฉบับ  ประวัตขิ องลูกค้า  และสถานะทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง Integrated
Market Communication เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าผู้ใช้บริการพึงจะได้รับ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลของ บริษัทฯ ไปยังส�ำนักงานสาขาในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการก�ำกับดูแลการให้บริการ และจัดหาเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องต่อพื้นที่ทางการตลาด ซึ่งจะท�ำให้เกิดความหลากหลาย
ของสินค้าและเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น  
บริษัทฯ   ยังคงให้ความส�ำคัญต่อความทันสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อความส�ำเร็จและการเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้พัฒนาก�ำหนด
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความก้าวหน้า Learning and Developing Organization โดยเน้นบทบาทการท�ำงาน
ให้ บุคคลเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ เป้าหมายโดยผ่านสื่อสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เน้นกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategy)  โดยบุคคลสามารถจัดการสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่  ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันภัย  หรือการจัดการสินไหมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อความรวดเร็วและมีความแม่นย�ำสูง
ในการขยายงานการตลาด
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดส่งพนักงานเข้าอบรม
ยังสถาบันประกันภัยไทย   รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาการประกันภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทประกันภัย
ต่อต่างประเทศ รวมถึงบริษทั นายหน้าระดับโลก ทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารและความเปลีย่ นแปลงของทิศทางประกันภัย  เพือ่ บริษทั ฯ สามารถน�ำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากิจการ  โดยวางกรอบแนวคิด 3 E อันได้แก่  E-thinking, E-Planning  และ  E-doing  ให้คิด
วางแผน และลงมือปฏิบัติการโดยเป็นระบบและให้เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นจริงตรงเวลาปัจจุบัน  Real Time  ลดเอกสาร จนกระทั่งไม่ใช้
เอกสาร (Paperless)  เพื่อให้บริษัทฯ เป็นส�ำนักงานทันสมัย  มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต�่ำ  แต่ประสิทธิภาพในการให้บริการสูง ( Cost Leadership, High
Service Quality )

การวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนาของบริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการสร้างตลาดใหม่ตอ่ สินค้าทีไ่ ด้ผา่ นการพัฒนาและออกขายในตลาดปัจจุบนั ให้สอดคล้องต่อสภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การสร้างตลาดใหม่ต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว
ตามที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนากรมธรรม์ประเภทใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดทั้งในเรื่องของขอบเขตความคุ้มครอง
และราคา   กรมธรรม์ที่ได้รับการพัฒนาและจัดจ�ำหน่าย  อาทิเช่น  กรมธรรม์ประกันการก่อการร้าย, กรมธรรม์ไกรทอง 3, กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท
3 ขยายความคุ้มครองรถประกันกรณีเฉี่ยวชนมีคู่กรณี หรือ วิธูร 1   และกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2  ขยายความคุ้มครองรถประกันกรณีมีคู่กรณี   เป็นต้น
ซึ่งบริษัทฯ  ได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีในผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ตัวแทน นายหน้า  เพื่อการขยายตลาดใหม่ให้มีจ�ำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งคาดหมายว่า  
หากสภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะถดถอย   บริษัทฯ  น่าจะได้รับผลดีจากการพัฒนาทั้งตลาดและผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ยังคงใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการใช้นวัตกรรมใหม่ในการจัดการสินไหมเรียกว่า V-Claim ซึ่งใช้กล้องวีดีโอ ถ่ายท�ำเหตุการณ์อุบัติเหตุ และจัดการ
สินไหมให้แล้วเสร็จวันต่อวัน สร้างประสิทธิภาพในการบริหารแบบ Paperless และท�ำให้ผู้เอาประกันภัยสะดวก รวดเร็วในการน�ำรถเข้าซ่อมท�ำ  โดยร่วมมือกับ
บริษัท EMCS ในการจัดโครงข่ายให้บริการแบบ  E - Claims เป็นการลดต้นทุนในระยะยาว และสร้างกลยุทธ์ใหม่ที่สร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ผู้เอา
ประกันภัย  ส่งผลให้แหล่งงานมีความประทับใจ และคาดหมายได้ว่า  การบริหารจัดการในส่วนของสินไหมรถยนต์จะมีพัฒนาการในการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้เอา
ประกันภัย ให้ได้รบั ความพึงพอใจมากยิ่งขึน้ การใช้สอื่ สารสนเทศคอมพิวเตอร์และระบบวีดที ศั น์ในการรับประกัน  การเอาประกันภัย  แจ้งสินไหม  รับค่าสินไหม  
โดยพัฒนาโปรแกรมให้ลูกค้า ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม   ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมการให้บริการผ่านพันธมิตรของ
บริษัทฯ  ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน  บริษัทเงินทุน  องค์กรเอกชน อู่  ร้านอะไหล่  
2. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจและเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้ท�ำการซื้อและติดตั้งระบบ Software/
Insure 90 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะ On-Line เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส�ำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ 7 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครสวรรค์ ชลบุรี นครปฐม ชลบุรี นครปฐม
หาดใหญ่ และภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (User) ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องการจัดพิมพ์รายงานต่างๆ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน Call Center เพื่อที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่สนใจจะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ Hot Line 1352
บริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่ดินบริเวณ ถนนพระราม 9  มาเพื่อเตรียมก่อสร้างให้เป็นศูนย์บริการในการตรวจซ่อม  ตรวจสภาพรถยนต์  จัดอะไหล่ และอุปกรณ์เพื่อ
เสริมความปลอดภัยให้แก่รถยนต์   ทั้งนี้ กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยรถยนต์ ดังกล่าวจะเป็นส่วนสนับสนุนในการลดความเสี่ยงภัยจากการใช้รถ            
( Loss Prevention)   และเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัย  ขณะนี้ปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว  และยังอยู่ในระหว่าง
การออกแบบซึง่ เน้นความประหยัดและสะดวกต่อการใช้บริการของลูกค้า   ก่อนขออนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ   รวมถึงความ
เหมาะสมของการใช้พื้นที่ในภาวะการณ์ปัจจุบัน

โครงการในอนาคต
บริษัทฯ  มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา  ด�ำเนินการ ดังนี้
“ไมโครอินชัวรันส์” ถือว่าเป็นนวตกรรมใหม่และเป็นการสื่อสารเรื่องการประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับประกันภัยมากนัก แต่มีความ
ต้องการความคุ้มครองแฝงอยู่แล้ว เพราะทุกคนล้วนแต่อยู่บนความเสี่ยง จึงต้องการที่จะบริหารความเสี่ยง และต้องการที่จะมีใครมารองรับความเสี่ยงนั้นไว้ แต่เขา
เหล่านัน้ อาจจะยังไม่เข้าใจได้วา่ จะคุม้ ครองอะไรบ้าง เหตุผลอาจเกิดจากกรมธรรม์เดิมทีม่ ขี นั้ ตอนทีว่ นุ่ วาย ซึง่ ในแต่ละขัน้ ตอนอาจท�ำให้บางครัง้ คนทีอ่ ยูไ่ กลปืนเทีย่ ง
หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลนัก เกิดอาการขี้เกียจท�ำความเข้าใจ“ไมโครอินชัวรันส์” จะท�ำให้ทุกขั้นตอนนั้นง่ายขึ้น ไม่วุ่นวาย การอธิบายรายละเอียดก็ถูกท�ำให้ง่ายขึ้น
บริษัทฯ ได้เตรียมที่จะท�ำแผนประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว มีการเตรียมสินค้าไว้แล้ว ที่ยังออกมาไม่ได้เพราะยังต้องรอทาง คปภ. ตรวจสอบในรูปแบบกรมธรรม์และวิธีการ
ขายก่อน

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหาร
นายแพทย์บุณยรักษ์ วิสุทธิผล
ต�ำแหน่ง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
50
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 1,202,000  ปี 2552 = 1,202,000
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
2545-2546
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
บจ.แมกซ์ประกันชีวิต / ธุรกิจประกันชีวิต
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.สยามแร่และน�้ำมัน / บริษัท โฮลดิ้ง

ร้อยเอกวิธูร วิสุทธิผล
ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
51
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยการทหาร Sandhurst
ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 1,246,325  ปี 2552 = 1,246,325
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.สยามแร่และน�้ำมัน / บริษัท โฮลดิ้ง
2541-2545
กรรมการผู้จัดการ บจ.แมกซ์ ประกันชีวิต

นายเวชช วิศวโยธิน
ต�ำแหน่ง
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)
73
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 37    ปี 2552 = 37
(47 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2544 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/ ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ต�ำแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)
64
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการเงินและการธนาคาร
Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 5,000    ปี 2552 = 5,000
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย /
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย /
ธุรกิจประกันวินาศภัย
2531 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
2524 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ.พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์
ประกันชีวิต / ธุรกิจประกันชีวิต
2516 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา

นางศิริสุข ฮุนตระกูล
ต�ำแหน่ง
กรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ (ปี)
64
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/ธุรกิจประกันวินาศภัย

นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
อายุ (ปี)
74
คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 3,942,424    ปี 2552 = 4,125,024
(7  เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย /
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.สยามแร่และน�้ำมัน / บริษัท โฮลดิ้ง

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุรพงษ์ เผ่าวิบูล
ต�ำแหน่ง
กรรมการ/กรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
68
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 167,000    ปี 2552 = 167,000
(9 7เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย /
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.สยามแร่และน�้ำมัน / บริษัท โฮลดิ้ง

นางอรพินท์ ขจรอ�ำไพสุข
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
อายุ (ปี)
69
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 5,049    ปี 2552 = 5,049
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
สถาบันการศึกษา

นายจอห์น เลสลี่ มาโฮนี่
ต�ำแหน่ง
กรรมการ/กรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
73
คุณวุฒิทางการศึกษา Pre University Certificate ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย /
ธุรกิจประกันวินาศภัย

นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิช
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
72
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2551 = 4,000 (คู่สมรส)
ปี 2552 = 4,000 (คู่สมรส)

นายกระจ่าง พูลพิพัฒน์
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
เกียรติคุณ

กรรมการ
79
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส�ำเร็จหลักสูตร
“Program Budget Analysis”
Connecticut University, USA
Doctor in Public Administration
(Honoris Causa) จาก Southwestern
University, CEBU, Philippines,
-

สัดส่วนการถือหุ้น
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ข้าราชการบ�ำนาญ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
ประธาน บริษัท สหกรณ์สยามเคหสถาน จ�ำกัด
อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณธรรม
ในระบบราชการพลเรือน ส�ำนักงาน ก.พ.
กรรมการ บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากลุ่ม บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต
ต�ำแหน่ง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
50
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 80    ปี 2552 = 80
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ /กรรมการบริหาร
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/ธุรกิจประกันวินาศภัย
2534 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ  สมาคมประกันวินาศภัย
กรรมการ /  กรรมการคณะกรรมการลงทุน
บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  
วิทยากรสถาบันประกันภัยไทย

(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/
ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้บริหาร
นายแพทย์บุณยรักษ์ วิสุทธิผล
ต�ำแหน่ง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
50
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 1,202,000  ปี 2552 = 1,202,000
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
2545-2546
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
บจ.แมกซ์ประกันชีวิต / ธุรกิจประกันชีวิต
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.สยามแร่และน�้ำมัน / บริษัท โฮลดิ้ง

ร้อยเอกวิธูร วิสุทธิผล
ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
51
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยการทหาร Sandhurst
ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 1,246,325  ปี 2552 = 1,246,325
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.สยามแร่และน�้ำมัน / บริษัท โฮลดิ้ง
2541-2545
กรรมการผู้จัดการ บจ.แมกซ์ ประกันชีวิต

นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
อายุ (ปี)
74
คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 3,942,424    ปี 2552 = 4,125,024
(7  เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย /
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.สยามแร่และน�้ำมัน / บริษัท โฮลดิ้ง

นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต
ต�ำแหน่ง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
50
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 80    ปี 2552 = 80
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ /กรรมการบริหาร
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/ธุรกิจประกันวินาศภัย
2534 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ  สมาคมประกันวินาศภัย
กรรมการ /  กรรมการคณะกรรมการลงทุน
บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  
วิทยากรสถาบันประกันภัยไทย

นางสาวสุวรรณา เขมาภิรัตน์
ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำนักงาน
อายุ (ปี)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2542 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำนักงาน
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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นายบรรเจิด อู่สุวรรณ
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์
อายุ (ปี)
46
คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2542 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

นายอนุวัติ เตียวตระกูล
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ
อายุ (ปี)
51
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2540 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

นางสาวษมาภรณ์ แซ่เจีย
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
อายุ (ปี)
48
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 20  ปี 2552 = 20
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2540 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

นายประธาน วิสุทธิโชติกร
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อายุ (ปี)
54
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคมธุรกิจ และการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2540-2548

นายอานนท์ ชูศรี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
อายุ (ปี)
51
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2540 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

นายสถาพร เปาทอง
ต�ำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
และผู้จัดการฝ่ายรับประกันอัคคีภัย
อายุ (ปี)
42
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 10  ปี 2552 = 10
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์และ
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันอัคคี
2544-2546
ผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย
2542 - 2544
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

นายวงศกร มณีกร
ต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
48
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551 = 20 ปี 2552 = 20
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
2544-2550
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และกิจการสาขา

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย /
ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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นางพัชราภา ศิริพิริยะกุล
ต�ำแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนา และปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ (ปี)
39
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2548 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา และปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2540-2548
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

นายดุษฎี หล่อคุณธรรม
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายขยายงานตัวแทนนายหน้า
อายุ (ปี)
54
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2551= 10  ปี 2552 = 10
(7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายขยายงานตัวแทนนายหน้า
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย
2544-2549
ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

นายภาณุพงศ์ แก้วมีแสง
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายกิจการตัวแทน นายหน้า
อายุ (ปี)
42
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2548 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายกิจการตัวแทน นายหน้า
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
2548
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบงาน
บริษัท แปลน เอสแตท จ�ำกัด

นายบัลลังก์ แก้วปานกัน
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
อายุ (ปี)
48
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2550 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย
2532-2550
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ำกัด

นายสมชัย ภู่หิรัญกุล
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบสินไหมรถยนต์
อายุ (ปี)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น (7 เม.ย.52)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบสินไหมรถยนต์
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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สภาวะการแข่งขัน

ในรอบปี 2552 เป็นปีทไี่ ด้รบั ผลจากความเปลีย่ นแปลงในระบบเศรษฐกิจการเงินของโลก  สืบเนือ่ งจากปัญหาการให้สนิ เชือ่ ต่อสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (Sub-prime)  
ในปี 2551  ท�ำให้ระดับความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ การเงินของโลก อยู่ในภาวะวิกฤต  ส่งผลให้ภาวการณ์น�ำเข้า  ส่งออกสินค้า ในตลาดโลก ปรับตัวลดลง  การ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีความผันผวน   ปัญหาราคาน�้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น   รวมทั้งปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ   เป็นสาเหตุส�ำคัญให้สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างรุนแรง ยอดการผลิตเพื่อส่งออกปรับตัวลดลง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบในไตรมาส  
ทีห่ นึง่ และไตรมาสทีส่ องเนือ่ งจากความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศ การชะลอโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เป็นแรงกดดันส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ภาวะการ
ลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศชะลอตัว หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลนโยบายทางการเงินต้องใช้อตั ราดอกเบีย้ เป็นเครือ่ งมือในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ นโยบาย
ทางการคลังเพื่อช่วยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดก�ำลังซื้อ และเกิดแรงจูงใจในการใช้จ่ายเงิน ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินฝืด รัฐบาลต้องใช้นโยบายประชา
นิยมในการสร้างโอกาสของอัตราหมุนของเงินให้มากที่สุด   การออกพันธบัตรไทยเข้มแข็งเพื่อดูดซับสภาพคล่อง และน�ำไปใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง
โครงการไทยเข้มแข็ง   โครงการต้นกล้าอาชีพ  เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้างการบริโภคโดยการแจกงานไปสู่ชนบท  และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
เพื่อเร่งเร้าให้เกิดการใช้จ่ายเงินเพื่อเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามและที่สี่  ท�ำให้รถยนต์ใหม่และรถมือสองมียอดจ�ำหน่ายเริ่มดีขึ้น   อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในไตรมาสที่สี่  
ธุรกิจประกันภัยมีความเชื่อมโยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด   เมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเข้าสูภ่ าวะการปรับฐาน    ผลกระทบที่มตี อ่ ตลาด
ประกันภัยจึงแสดงผลให้เห็นในรูปของเบี้ยประกันภัยที่เติบโตเล็กน้อย  มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 5.5  หรือมีเบี้ยประกันภัยรับประมาณ  1.14 แสนล้านบาท  
อย่างไรก็ตาม  ในไตรมาสที่สี่  ตลาดโลกเริ่มมีการปรับฐานความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น ท�ำให้การส่งออกเริ่มฟื้นตัว การแข่งขันทั้งในเชิงคุณภาพของการให้บริการ และการจัด
จ�ำหน่าย ท�ำให้บริษัทประกันภัยต้องมีการปรับตัวให้สนองตอบต่อการแข่งขัน   และเร่งหาสินค้าและบริการแบบใหม่ ๆ พร้อมพื้นที่การตลาดใหม่เพื่อรักษาอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  คาดหมายว่า ในปี 2553 หากไม่มีปัจจัยทางการเมืองกดดัน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจสูงถึงร้อยละ 4.7 และเบี้ยประกันภัย
วินาศภัย  อาจจะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10  

กลยุทธ์การแข่งขัน
เนื่องจากในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นไปอย่างรุนแรง บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ของการแข่งขันที่เน้นงานประกันภัยที่มีคุณภาพ และ
เน้นไปยังงานส่วนบุคคล  Personal Line มากขึ้น     โดยอาศัยหลักการบริการการรับประกันภัยโดยนโยบาย ACT   และหลักการบริการสินไหมทดแทน  Triple E  
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ก. นโยบายด้านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ “ACT”
1. Accurate – การบริการทัง้ ระบบของบริษทั ฯ ตัง้ แต่การติดต่อลูกค้าเพือ่ สอบถามข้อมูลในการท�ำประกันภัย การออกกรมธรรม์ การน�ำส่งกรมธรรม์ รวมไปถึงการ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนความเสียหาย และด�ำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ต้องมีความถูกต้อง ฉับไว และรวดเร็ว
2. Comprehensive – บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางการแจ้งขอท�ำประกันภัยหรือแจ้ง
เรื่องร้องเรียนความเสียหายที่ครอบคลุม ทั้งทาง สายด่วน 1352, เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th), E-Mail, Fax เพื่อความสะดวกส�ำหรับลูกค้า และบริการ
ที่รวดเร็ว ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและบริษัทฯ มีสาขาและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทุกภาคทั่วทั้งประเทศ จึงสามารถให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างฉับไวและรวดเร็ว ทั่วทั้ง 76 จังหวัด
3. Timeliness – บริษัทฯ มีพนักงานที่คอยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่มีนั้นไม่ล้าหลัง ต้องมีความเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และเมื่อข้อมูลในระบบมีความถูกต้องและจัดเก็บอย่างดีแล้ว ข้อมูลของลูกค้าทุกรายจะสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
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ข. หลักการบริการสินไหมทดแทน Triple E
1. Emergency – บริษัทฯ มีบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และใส่ใจในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกราย โดยคิดเสมือนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกรายเป็นภาวะเร่งด่วน
เสมอ จึงต้องช่วยบรรเทาความเสียหายให้ลูกค้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
2. Effectiveness – การบริการลูกค้าต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เนื่องจากการบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการที่ลูกค้าจะ
ตัดสินใจว่าจะเลือกเอาประกันกับบริษัทประกันภัยใด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประกันทุกแห่งต่างก็มีความคุ้มครองพื้นฐานในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทที่  
ไม่แตกต่างกัน
3. Excellence – บริษัทฯ มีบริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวังของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ลูกค้าทั้ง
ในด้านการรับประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การรับแจ้งเหตุ รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปส�ำรวจความเสียหายในกรณีที่เกิดวินาศภัย โดยใช้ระบบ
V-Claim ทีท่ นั สมัยเพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจและรักษาฐานลูกค้าเก่าให้เอาประกันภัยอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เป็นการจูงใจให้ลกู ค้ารายใหม่เข้ามาเอาประกัน
กับบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้ง Call Center เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่                      
ศูนย์ Hot-line 1352 ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากการพัฒนาการรับประกันภัยและการบริการสินไหมแล้ว  บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุง   พัฒนาช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้า  ผู้เอาประกันภัยโดยทั่วไป
อีกหลายประการดังนี้  
1. การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
ในรอบปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ยังคงจัดจ�ำหน่ายการประกันภัยประเภท 3 ควบกับ ความคุ้มครอง พรบ. หรือ แผนไกรทอง 3  และ  การประกันภัยรถยนต์ประเภท
3 ขยายความคุม้ ครองรถประกันในกรณีเฉีย่ วชนและมีคกู่ รณี   หรือ แผน วิธรู 1 และการประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบประหยัดทีม่ คี วามคุม้ ครองสูงถึง 600,000
บาทด้วยราคาเบีย้ เพียง 600 บาท รวมทัง้ การประกันภัยส�ำหรับผูเ้ ล่นกอล์ฟ และกรมธรรม์ทใี่ ห้ความคุม้ ครองประชาชนระดับรากหญ้าทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั
Micro Insurance  รวมทั้งการวางแผนเพื่อขยายงานการประกันภัยแบบ  Telemarketing   ร่วมกับบริษัทฯ นายหน้าระดับโลกซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาระบบ
การให้บริการ  และระบบการจัดการสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
นอกจากนี้ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองต่อวิสาหกิจขนาดย่อม (SME’s) โดยให้ความคุม้ ครอง 11 ประเภท ในกรมธรรม์เดียว เพือ่ ให้สนองรับต่อความ
ต้องการของภาคธุรกิจ และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนายหน้าและตัวแทน
บริษทั ฯ ไม่เพียงทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์กบั นายหน้าและตัวแทนรายเก่าไว้เท่านัน้ แต่บริษทั ฯ ยังพยายามทีจ่ ะหานายหน้าและตัวแทนรายใหม่เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการรับขึ้นทะเบียนนายหน้าและตัวแทนรายใหม่นั้น บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าและตัวแทนของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและรัดกุม ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถคัดเลือกนายหน้าและ
ตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติดี
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างจังหวัด
     บริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต�ำบล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในหลายพื้นที่   เพื่อสื่อสาร ความรู้ ความเข้าใจ และ
ประโยชน์ จากการท�ำประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรายย่อย   ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล   ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ   เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัด  เขตอ�ำเภอ
และเขตต�ำบล ที่ห่างไกล  ได้มีโอกาสเข้าถึงธุรกิจประกันภัยได้โดยสะดวก
4. การมีเครือข่ายในการให้บริการที่ครอบคลุม
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีสาขาและศูนย์บริการทัง้ สิน้ 31 แห่ง ทีส่ ามารถให้บริการแก่ลกู ค้าในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยสามารถด�ำเนินการแจ้งอุบตั เิ หตุ
รวมทั้งรับค่าสินไหมทดแทนได้จากเจ้าหน้าที่สินไหมของบริษัทฯ ที่ประจ�ำอยู่ ณ ศูนย์บริการแต่ละแห่ง โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังส�ำนักงานใหญ่ ดังนั้น จึง
ถือว่าเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันในการใช้บริการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้บริการจากระบบอินเตอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซท์ของบริษัทฯ www.tsi.co.th เพื่อการรับประกันภัย การแจ้งสินไหม การสอบถามรูปแบบกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ให้บริการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การขยายพันธมิตรทางธุรกิจ
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย ท�ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยในประเทศต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ตาม
ที่ได้กล่าวมาแล้วว่าบริษัทประกันภัยต่างชาติมีความได้เปรียบผู้ประกอบการในประเทศทั้งในด้านเทคโนโลยีและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังนั้นการเข้ามา
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยต่างชาติท�ำให้     ผู้ประกอบการในประเทศต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านราคาและการให้
บริการ ซึง่ บริษทั ฯ ก็ได้ตระหนักถึงสภาพการแข่งขันดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้มกี ารหาพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ ให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกันโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเอาประกันภัยต่อ และการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สามารถสรุป ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ในการที่บริษัทฯ จะด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ที่อาจจะส่งผลต่อการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับบริษัทฯ
ดังนั้นเพื่อขจัดความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (  Enterprise  Risk Management - ERM) บริษัทฯ จึงมีการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรรวมถึงความเสี่ยงของวิธีการและขั้นตอนการท�ำงานที่ใช้ภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมีขอบข่ายงานดังนี้
1.1 การระบุความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจุดประสงค์ของบริษัทฯ
1.2 ประเมินความเสี่ยงกับความเป็นไปได้และความส�ำคัญของผลกระทบ
1.3 ก�ำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไข
1.4 ติดตามถึงผลลัพธ์หลังจากที่ได้จัดการความเสี่ยงนั้นๆ แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสียหายและเพิ่มคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, และสังคมโดยรวม

2. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถเอาประกันภัยต่อ และความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยได้
รวมถึงกรณีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของคู่ค้า
ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎเกณฑ์การรับประกันภัยทีใ่ ช้อยูใ่ นขณะนี้   (ซึง่ อีกไม่นานจะมีการเปลีย่ นแปลงไปใช้การรับประกันภัยทีผ่ นั แปรตามระดับความมัน่ คง แข็งแรง
ของเงินกองทุน  Risk Based Capital)  บริษทั ประกันภัยสามารถรับประกันภัยได้ในวงเงินทุนประกันภัยไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน ซึง่ ถือเป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับ
บริษทั ขนาดเล็กและขนาดกลางโดยทัว่ ไปในการรับประกันภัยงานใหญ่ๆทีม่ ที นุ ประกันภัยสูงเกินความสามารถทีจ่ ะรับประกันภัยได้  จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยบริษทั ประกันภัย
ต่อต่างประเทศ เพื่อรองรับงานใหญ่ๆ ดังกล่าว  ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่มีอยู่อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทประกันภัยหลายๆ แห่งจ�ำต้องเสนอความ
คุ้มครองให้หลากหลายและครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยค�ำนวณเบี้ยประกันภัยในอัตราต�่ำที่สุด เพื่อที่จะได้ธุรกิจนั้นๆ มา ซึ่งถือว่าเป็นการ
สวนทางกับมาตรฐานการบริหารงานเสี่ยงภัย และการรับประกันภัยต่อตามหลักสากลของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศนั้นๆ
การเอาประกันภัยต่อส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือในลักษณะของการประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และประกันภัยต่อตามสัญญา
(Treaty Reinsurance) โดยจะมีการเจรจาตกลงในเงื่อนไขต่างๆกันก่อนในเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณาตามนโยบายการรับประกันภัย และ
โครงสร้างที่มาของแหล่งงานในบริษัทประกันภัยนั้นๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะพบในกรณีที่บริษัทได้รับงานที่มีทุนประกันภัยสูงเกินกว่าสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ และมี
เงื่อนไขพิเศษที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ แต่บริษัทมีความจ�ำเป็นต้องมีการรับเสี่ยงภัยงานนั้นไว้ด้วย อย่างไรก็ตามเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็น
ประจ�ำ   ซึง่ ในส่วนของบริษทั ฯ เองได้หาวิธกี ารกระจายความเสีย่ งให้หลากหลายมากขึน้ โดยท�ำการซือ้ ความเสียหายส่วนเกิน Excess of Loss ไว้เพิม่ เติมจากสัญญา
ประกันภัยต่อปกติ และ ได้ท�ำการสร้างเครือข่ายกับบริษัทประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Swiss Reinsurance, Everest Reinsurance, Lloyds’
Syndicates ในประเทศอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถเอาประกันภัยต่อได้ต่อไป
ภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษัทฯ ระบุในตารางกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย ช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายกรมธรรม์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นการขายผ่านช่องทางของตัวแทนและนายหน้า ดังนั้นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจจะได้รับคือ ไม่สามารถเก็บเบี้ย
ประกันภัยได้จากตัวแทนและนายหน้าบางรายที่อาจจะประสบปัญหาทางการเงินและอาจจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ดังนัน้ เพือ่ ขจัดความเสีย่ งในเรือ่ งดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการรับตัวแทนและนายหน้าก่อนทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนเป็นนายหน้าและ
ตัวแทนของบริษัทฯ นอกจากนี้ตัวแทนและนายหน้าจะต้องมีหลักประกันหรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ มาค�้ำประกันในจ�ำนวนที่สามารถครอบคลุมเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่
บริษทั ฯ ได้รบั จากตัวแทนและนายหน้าแต่ละราย ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มีการพิจารณาถึงความเพียงพอของมูลค่าหลักทรัพย์คำ�้ ประกันของตัวแทนและนายหน้าอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเบื้องต้นส�ำหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยได้
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
26

69 ปีแห่งการเจริญเติบโตที่มั่นคงและบริการฉันมิตร

อย่างไรก็ตาม   โดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ได้ก�ำหนดให้ตัวแทน นายหน้า ต้องขึ้นทะเบียน  และมีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่ให้ถือว่า  ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช�ำระเบี้ยประกันภัยแก่ผู้รับประกันภัยเรียบร้อยแล้ว   หรือที่
เรียกกันว่า  Cash before Cover  ซึ่งโดยวิธีนี้  จะท�ำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ส่งเงินเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย หรือผ่านตัวแทน นายหน้า
ที่เป็นผู้แทนของบริษัทประกันภัยแล้ว   ดังนั้น  ความเสี่ยงจึงตกอยู่แก่บริษัทประกันภัยในการบริหารตัวแทน นายหน้า  ที่ต้องมีมาตรฐานในการให้บริการ  และมี
หลักประกันเพียงพอแก่การท�ำหน้าที่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยแทนแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาการประกันภัยต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อด้วย

3. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจประกันวินาศภัยจะให้ความส�ำคัญแก่การบริหารความเสีย่ งในการรับประกันภัยเป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีการก�ำหนดขัน้ ตอน
ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากทัง้ ตัวผูเ้ อาประกันภัย, ลักษณะของความเสีย่ งภัย, มูลค่าทุนประกันภัย รวมไปถึงตัวแทน
และนายหน้าผู้แนะน�ำ  ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงสัดส่วนความสามารถในการรับประกันภัยที่บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงภัยไว้ได้เอง โดยบริษัทฯ
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภัยเพื่อรับทราบถึงแนวทางและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในการด�ำเนินการในส่วนของระดับปฏิบัติการ พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
อย่างละเอียดและมีระบบหากเห็นว่าการรับประกันภัยรายนัน้ มีความเสีย่ งภัยทีส่ งู และไม่สามารถจัดการกระจายความเสีย่ งภัยไปยังบริษทั ประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสมได้
บริษัทฯ ก็จะปฏิเสธในการรับประกันภัยนั้น ๆ
3.1 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีของธุรกิจประกันวินาศภัย
การเปิดเสรีของธุรกิจประกันภัยย่อมสร้างผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการด้านการรับประกันวินาศภัยในปัจจุบนั เนือ่ งจากบริษทั ประกันภัยต่างชาติทเี่ ข้ามาด�ำเนินงาน
นั้นจะได้เปรียบทั้งในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและฐานะการเงินที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลให้ผู้ประกอบการในประเทศจ�ำเป็นจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศก็มีความได้เปรียบในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เอาประกันภัยตลอดจนความกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมแบบไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยโดยการสร้างความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)  และความ
สัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว (Customer Relationship) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงเทคโนโลยีให้มคี วามสมบูรณ์เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพให้การบริหาร
และการจัดการให้กับบริษัทฯ  บริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีและการใช้นโยบายที่ให้บริการลูกค้าอย่างเร็วที่สุด  (Top Speed Satisfaction)  เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การซื้อซ�้ำของลูกค้า  และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมขยายส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น  เพื่อโอกาสในการแข่งขันกับการเข้ามาประกอบกิจการของทุน
ต่างชาติ   

4.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งงาน รวมถึงนายหน้าและตัวแทน และความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการตามระบบงานปกติ
หากประมวลรายได้ในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยจากการขยายงานของสถาบันการเงินส�ำคัญเป็นหลัก โดยเห็นได้ชัดเจนในส่วนของ
การรับประกันภัยรถยนต์ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ของเบี้ยประกันภัยรถยนต์รวม ซึ่งบริษัทฯ ก็ค�ำนึงถึงความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาสที่ได้รับจากสถาบันการเงินอัน
อาจน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของบริษัทฯได้ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีความพยายามในการคัดสรรตัวแทนนายหน้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความสมดุลของการถ่วงน�้ำหนัก
รายได้รับจากทุก ๆ แหล่งให้ใกล้เคียงกัน   เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง  
นโยบายในการขยายศูนย์การให้บริการของบริษัทฯ  เน้นหนักความครอบคลุมทุกพื้นที่   ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาและศูนย์การให้บริการจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 31
แห่ง ครอบคลุมพื้นที่หลักทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ, อีสานตอนบนและอีสานตอนล่าง, ภาคตะวันออก และภาคใต้

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนที่ใช้หลักการของการบริหารความเสี่ยงภัย บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงสภาพคล่องและความมั่นคงของการลงทุน  ดังนั้น  การ
ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเงินสดพร้อมใช้จะเป็นทางเลือกล�ำดับแรก   รองลงมาคือการลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่าง ๆ เพื่อผล
ตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่และแน่นอน   โดยเลือกระยะเวลาในการลงทุนเป็นระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อการบริหารสภาพคล่อง อันอาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยง
ของการเกิดรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า    
อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินที่เริ่มมีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  เช่น กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  ตลาดอนุพันธ์, ตลาดตราสารหนี้
กึ่งทุน Hybrid Bond, กองทุนเปิดเพื่อการลงทุนในทองค�ำ ฯลฯ   ท�ำให้บริษัทฯ ต้องมีการติดตามอัตราความเสี่ยงของตลาด   และผลตอบแทน  เพื่อให้การลงทุนมี
เม็ดเงินที่ได้รับจากผลตอบแทนสูงสุด  ทั้งนี้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่อนุญาตให้ด�ำเนินการได้
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6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทฯ ต้องค�ำนึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการด�ำเนินงาน  เงินลงทุนในหลักทรัพย์    เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์  
การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุน  ให้สอดคล้องต่อสภาพของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น  และอาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในภาวะที่สามารถจะด�ำเนินการจ่าย
ชดใช้ค่าสินไหมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว    รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันภัยต่อ  หรือเรียกร้องจากผู้กระท�ำละเมิดในกรณีที่สินไหมรายนั้น
ต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย      
ในปี 2554 บริษทั ประกันภัยทัว่ ประเทศจะมีการเปลีย่ นแปลงไปใช้การรับประกันภัยทีผ่ นั แปรตามระดับความมัน่ คงแข็งแรงของเงินกองทุน (RBC) ทัง้ นีก้ ารก�ำกับ
ดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง มีจุดประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่าเงินกองทุนที่บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องด�ำรงไว้มีความเพียงพอกับระดับความเสี่ยงและ
เหมาะสมกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสากลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
การใช้ Risk Based Capital จะมีผลกระทบต่อการรับประกันภัยส�ำหรับงานทีม่ ที นุ ประกันภัยสูง ท�ำให้บริษทั ฯ ต้องเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับด้วย ดังนัน้ บริษทั ฯ จ�ำต้อง
คัดสรรงานที่มีทุนประกันที่พอเหมาะกับจ�ำนวนทุนของบริษัทฯ  และไม่รับงานที่มีอัตราความเสี่ยงที่สูง อีกทั้งจะต้องกระจายความเสี่ยงหรือประกันภัยต่อให้มากขึ้น
เราจะเก็บความเสี่ยงไว้เองให้เท่ากับเงินกองทุนตามที่กฎหมายในขณะนั้นก�ำหนด ซึ่งปัจจุบันนี้   บริษัทฯ ได้จัดหานักคณิตศาสตร์ประกันภัย  คือ บริษัท   Milliman
จาก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  เพื่อค�ำนวณค่าความเสี่ยงของการตั้งส�ำรองเพื่อความเสี่ยงภัยตามเกณฑ์ Chain Ladder  ที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานของการ
ค�ำนวณตามกฎเกณฑ์ที่บริหารเงินกองทุนตามฐานความเสี่ยง  Risk Based Capital

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
1. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ กล่าวอย่างมีนัยส�ำคัญ และผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ    
ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น
2. พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ไม่มี
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ค�ำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน

1. ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
รายได้รับจากการรับประกันภัยปี 2552   ลดลงจากปี 2551   ค่อนข้างมาก   เนื่องจากการประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ ที่ปรับตัวลดลง     
เนื่องจาก บริษัทฯ  พยายามคัดกรองงานคุณภาพ  และเน้นการรับงานจากแหล่งงานคุณภาพ  จากสถาบันการเงิน  ตัวแทน นายหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจการของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิในปี 2552  มีจ�ำนวน 397.68 ล้านบาท   ลดลงจากปี 2551  ที่มีเบี้ยประกันภัยรับที่ 670.28 ล้านบาท หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 40   อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากได้รับงานที่มีคุณภาพ    การควบคุมอัตราค่าสินไหมจึงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติ   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจึงปรับ
ลดลงจากเดิม 544.7 ล้านบาท เป็น 310.45 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 43   ส่งผลให้บริษัทฯ  มีก�ำไรจากการรับประกันภัยและการลงทุนรวมอยู่ที่ 132.32 ล้าน
บาท  ลดลงจากปี 2551  ที่มีจ�ำนวน 165.3 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 19      ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานลดลงจาก 158 ล้านบาท เป็น 123.3 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 21.9   ท�ำให้บริษัทฯ  มีก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีอากรแล้ว  จ�ำนวน .82 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 6.3 ล้านบาท  ดังนั้น
ผลประกอบการส�ำหรับปี 2552  จึงมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 113  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551      
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรทุนสุทธิเฉลี่ยต่อหุ้น 0.03 บาท

2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ รวมของบริษัทฯ  ปรับลดลงจากปี   2551 ที่มีจ�ำนวน  987.3 ล้านบาท เป็น 801.3  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก  การประเมิน
มูลค่าของราคาที่ดิน และมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนลดลง  เงินลงทุนและเงินฝากสถาบันการเงินลดลงเนื่องจากยอดขายปรับตัวลดลง  ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวน
461.956  ล้านบาท   ลดลงจากเดิม 465.934 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8
2.2 สภาพคล่อง
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ถือว่ากระแสเงินสดเป็นแหล่งเงินทุนที่มีสภาพคล่องที่ส�ำคัญ ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 นั้น บริษัทฯมีกระแส
เงินสดรับจากการรับประกันภัย โดยตรง จ�ำนวน 785.121 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2551 ที่   756.456 ล้านบาท ทั้งนี้พบว่ากระแสเงินสดลดลงมาก   เนื่องจาก
ยอดขายที่ลดลงและการติดตามเก็บเบี้ยประกันภัยที่ขายได้ ให้ยังคงมีจ�ำนวนลูกหนี้คงค้างที่ช�ำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า   ประกอบกับสินไหมจ่าย และ การเอา
ประกันภัยต่อที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นท�ำให้สภาพคล่องมีเงินสดสุทธิใช้ไป  135.76ล้านบาท      อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีสถานะการเงินที่มั่นคงแข็งแรง  และ
มีสภาพคล่องที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงภัยได้อย่างมีศักยภาพ
2.3 แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯรักษามาตรฐานของการก�ำหนดนโยบาย โครงสร้างเงินทุนซึ่งจะเห็นได้จากอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯอยู่ในระดับ 0.7 เท่า ของส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 461.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ที่ 1.12 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 465.9 ล้านบาท ซึ่ง         
แสดงผลให้เห็นถึงความสามารถในการช�ำระหนี้   และการปรับปรุงสินไหมจ่ายและค้างจ่ายให้มีความแม่นย�ำมากขึ้น
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต     
ปัจจัยและอิทธิพลที่ส�ำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบกับบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์จากการที่รัฐบาลได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การประกันภัยเพื่อชาติขึ้น   โดยแบ่งออก
เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง
การจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   หรือ  คปภ.  ซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องการผลักดันให้ธุรกิจ
ประกันภัยเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแรงมั่นคง   มีวิธีการปฏิบัติ  และหลักการในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นสากล   คปภ.  จะอยู่ในฐานะของนายทะเบียนที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2551  ที่จะท�ำให้ทุกบริษัทฯ ต้องด�ำรงสถานภาพให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกฎหมายและกฎระเบียบ  Legal and Compliance Unitที่ให้ความร่วมมือและประสานงานกับกฎหมายและกฎหมายระเบียบที่จะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด
ส่วนที่สอง
เป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความแข็งแรงโดยสนับสนุนการควบรวมกิจการ หรือสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุน โดยก�ำหนดทุนจดทะเบียนที่สูงขึ้น และ
ให้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องตามความเป็นจริง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการ
บริหารความเสีย่ งภัยให้สอดคล้องต่อฐานะเงินทุน  ทีเ่ รียกว่า Risk Based Capital ทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ฯ ประกันภัยต้องค�ำนวณความสามารถของเงินกองทุนทีจ่ ะรองรับ
ต่อโอกาสของสินไหมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้แม่นย�ำ   มิฉะนั้นแล้ว  จะส่งผลเสียต่อการประกอบการและอาจส่งผลถึงความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทฯ ได้
ปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงกดดันให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ และหลักการแบบใหม่ ๆ   เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และคล่องตัวในการบริหารจัดการความ
เสีย่ งภัย   รวมถึงการปรับองค์กรให้มเี ป้าหมายในการสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุน ERM – Enterprise Risk Management  และต้องพัฒนาระบบการจัดการ
สินไหมที่สะดวกรวดเร็ว   สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัย   รวมถึงการวางระบบการตรวจสอบภายใน  และการใช้สื่อสารสนเทศ  เพื่อความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมถึงบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการ
มีบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, เพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและการตรวจสอบ รวมถึง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ โดยมีการก�ำหนดนโยบายหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
1.2 ภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระ
1.3 กระบวนการตรวจสอบภายใน
1.4 การให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลโดยการจัดประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
1.5 การรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม และคุณธรรมของการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี จ�ำนวน 1 ครั้ง และหากมีวาระพิเศษจะมีการจัดประชุมวิสามัญขึ้น โดยการประชุมจะจัดที่บริษัทฯ
และบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบ
ได้ รวมถึงการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่
คู่ค้า ลูกค้าและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
• ส่วนของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และจัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม
• คู่ค้า บริษัทฯ ได้มีการขยายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งทางด้านรับประกันภัย การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล เพื่อรองรับ
การแข่งขันจากบริษัทประกันภัยต่างชาติตามนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยของภาครัฐ
• ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า, การมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการ โดยการจัดตั้ง Call Center
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 1352 ตลอด 24 ชั่วโมง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2552 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย ซึ่งได้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผ่านมา การพิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิเพือ่ ส�ำรองตามกฎหมายและอนุมตั เิ งินปันผลประจ�ำปี   การพิจารณาอนุมตั เิ งินค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการพิจารณาเลือก
ตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ   การพิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี  ซึง่ ประธานในทีป่ ระชุม นายเวชช วิศวโยธิน
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างอิสระในการตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน สอบถามและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
36

69 ปีแห่งการเจริญเติบโตที่มั่นคงและบริการฉันมิตร

5. ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
ในปี 2553  เป็นปีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   ได้ออกกฎ ระเบียบ วิธีการตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อำ� นาจไว้  รวมทัง้ อนุบญั ญัตใิ ห้ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายได้กำ� หนดกรอบเวลาไว้   เพือ่ ก�ำกับดูแลบริษทั ประกันภัยทัง้ ประกันชีวติ และวินาศภัย  
ให้มีมาตรฐานการประกอบการในแต่ละประเภทของธุรกิจให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อาทิเช่น ก�ำหนดให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัทฯ ต้องแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัดภายในเวลา 5 ปี มีข้อก�ำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องพัฒนาเงินกองทุนที่แข็งแรง มีการบริหารความเสี่ยงภัยโดยการค�ำนวณเงินกองทุนต่อความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบการซึง่ ต้องอาศัยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย   ก�ำหนดให้ตวั แทน นายหน้า และผูส้ �ำรวจภัยต้องขึน้ ทะเบียน   รวมถึงการพิจารณาความ
เสี่ยงอันเกิดจากการรับประกันภัย    การเอาประกันภัยต่อ  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่อง   ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ    ซึ่งคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ประสานงานร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยอย่างใกล้ชดิ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะน�ำนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประกันภัยไทย   ไปปฏิบัติเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มั่นคงแข็งแรงและมีศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงภัยของเศรษฐกิจไทยโดยรวม ดังนั้น   
บริษัทฯ จึงต้องปรับองค์กรให้กระชับ   มีความคล่องตัวในการแข่งขัน  และใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูล  เน้นการให้บริการที่ลูกค้ามีความประทับใจ   และยัง
คงแนวทางการบริหารความเสีย่ งภัยภายในกรอบของกฎหมาย    รวมทัง้ การแสวงหาพันธมิตรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เพิม่ ขึน้ เพือ่ ก�ำลังความสามารถในการ
รับประกันภัยที่มากและเพียงพอต่อการรองรับการประกันภัยโครงการใหญ่ ๆ ในอนาคต  

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ เป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในภายหน้า บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของกิจการอย่างรอบคอบ
โดยก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
• การก�ำกับดูแลข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีก�ำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรส ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ท�ำการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้ จะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ ไป
ทราบโดยทั่วถึง
• การควบคุมภายใน กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
ในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอทัง้ ด้านการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง

7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดขอบเขต หน้าทีพ่ งึ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ดิ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และสังคม ได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการมีบทก�ำหนดลงโทษทางวินัยส�ำหรับผู้ที่
ประพฤติมิชอบ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ
• คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 ท่าน
• คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน
• คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน
คณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่านนั้นเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.3  ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ

9. การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ  โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจ�ำนวน 3 ชุด และมีคณะผู้บริหาร
เป็นผู้ด�ำเนินตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจและการสอบทานการบริหารงาน โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ จึงประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน
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10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อการพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และของผู้บริหารแต่ละท่าน

11. การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับเป็นประจ�ำอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และส�ำหรับปี 2552 ทีผ่ า่ นมานัน้ บริษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ รวมถึงการพิจารณาวาระพิเศษเพิม่ เติม (หากมี) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

12. คณะอนุกรรมการ
ไม่มี

13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร ซึง่ การด�ำเนินงานบริษทั ฯ จะมีการแบ่งสายงาน
ตามความรับผิดชอบและแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อสามารถควบคุมตรวจสอบติดตามการด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับระบบการเงินบริษัทฯ จัดให้เป็นสายงานที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยตรงของกรรมการผู้จัดการและรายงานเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ อีกทั้ง
ระบบการตรวจสอบภายในนั้นบริษัทฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยงภัยจากการประกอบการทางธุรกิจ บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะผู้บริหาร (Management Committee) เป็นประจ�ำทุกวันจันทร์ที่สอง
ของเดือน โดยแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เพื่อติดตาม ประเมินผลอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดประชุม Underwriting Committee เป็นประจ�ำทุกวันจันทร์แรกของ
เดือนเพื่อรับทราบถึงแนวทางและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด�ำเนินการในส่วนของระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายรับประกันภัย, ฝ่ายการตลาด

14. รายงานของคณะกรรมการ
บริษัท ได้ด�ำเนินการมอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัดเพื่อท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและจัดท�ำงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น, สาธารณะชน ทั้งนี้การจัดท�ำงบการเงินบริษัทฯ ได้ใช้ดุลพินิจในการจัดท�ำด้วยความระมัดระวัง
และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอดังปรากฏในงบการเงินประจ�ำปี 2552

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ ตระหนักว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจขอผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้กระท�ำผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และการเผยแพร่ข้อมูล
ทาง Web-site ของบริษัทฯ คือ www.tsi.co.th  รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงาน Call Center เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางหมายเลข
1352
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท
		 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  และงบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสดส�ำหรับ
แต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน       
งบการเงินเหล่านี้   ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่   การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหาร
เป็นผู้จัดท�ำขึ้น   ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น
เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับ  แต่ละปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 บริษทั ได้เปลีย่ นประมาณการทางบัญชีเกีย่ วกับการจัดสรรเงินส�ำรองค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported claims - IBNR) จากวิธีร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน   
เป็นจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างจ�ำนวนเงินส�ำรองค่าสินไหมที่ค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือวิธีร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลัง                    
สิบสองเดือน  การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   เรื่อง “การจัดสรรเงินส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท
และเงินส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย”  ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 และ “แนวทางปฏิบัติในการค�ำนวณเงินส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหม
ทดแทนรายเดือน” ซึ่งออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการนี้ งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  
ได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยมีผลท�ำให้ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทลดลงจ�ำนวนเงิน 0.9 ล้านบาท (สุทธิจาก
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ�ำนวนเงิน 0.3 ล้านบาท)

(นายอภิชาติ สายะสิต)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4229
บริษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
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งบดุล
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
สินทรัพย์
(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตั๋วเงิน
หุ้นทุน
หุ้นกู้
หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
4
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
5
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
6, 9, 17
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
7
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
8
ทรัพย์สินรอการขาย  
6, 9
สินทรัพย์อื่น
- ค่าบ�ำเหน็จจ่ายล่วงหน้า
- ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบก�ำกับภาษี
- อื่นๆ
รวมสินทรัพย์		

2552

2551

15,000
44,524
60,000
30,033
149,557
231,626
25,832
172,698
4,751
107,102
2,152
33,694
59,071

20,000
29,218
60,000
58,315
167,533
350,652
12,842
223,784
6,547
156,769
4,211
42,861
1,894

3,275
-   
11,552
801,310

3,826
3,522
12,881
987,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุ
หนี้สิน
เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หนี้สินอื่น
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
- เงินมัดจ�ำรับจากการขายที่ดิน
- ภาษีขายที่ยังไม่ได้ออกใบก�ำกับภาษี
- โบนัสค้างจ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญ 31,039,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
- ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
(หุ้นสามัญ 31,039,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองทั่วไป
- ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

10

6

6, 9

4

2552

2551

183,845
64,087
26,020
9,043
19,925
4,446

240,064
169,364
29,710
10,299
31,869
-   

14,240
6,000
4,079
-   
2,081
5,588
339,354

16,872
-   
7,134
4,818
235
11,023
521,388

310,394

310,394

310,394
70,021
(2,875)

310,394
70,021
(5,835)
-

11

18,678
6,000
59,738
461,956
801,310

18,594
6,000
66,760
465,934
987,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุน
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย : พันบาท)
					
		
หมายเหตุ อัคคีภัย
รถยนต์
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก : เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
รวมรายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุน
รายได้อื่น
6
รวมก�ำไรจากการรับประกันภัย
รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
1
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
12
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
8
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
(พันหุ้น)

2552			
ทะเล
เบ็ดเตล็ด
รวม

2551
รวม

65,666
(32,433)
33,233

293,470
293,470

11,016
(8,336)
2,680

84,722
(72,640)
12,082

454,874
(113,409)
341,465

669,145
(116,442)
552,703

(272)
32,961

57,190
350,660

363
3,043

(1,062)
11,020

56,219
397,684

117,579
670,282

(4,053)
(3)
(1)
(7,287)
(11,344)
21,617

(182,845)
(13,552)
(49,554)
(20,034)
(265,985)
84,675

(165)
2,008
(1,665)
178
3,221

(10,520)
(217)
(4,245)
(18,323)
(33,305)
(22,285)

(197,583)
(13,772)
(51,792)
(47,309)
(310,456)
87,228

(376,620)
(21,205)
(87,139)
(59,797)
(544,761)
125,521

15,192
49

21,137
282

14,627
29,868
15,267

(23,518)
(2,099)
41,957

132,363

165,379
(65,235)
(31,696)
(143)
(3,775)
(10,084)
(12,428)
(123,361)
9,002
(8,180)
822
0.03

(72,110)
(35,147)
(167)
(21,048)
(10,189)
(19,407)
(158,068)
7,311
(13,612)
(6,301)
(0.20)

31,039

31,039

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย : พันบาท)
		 ทุนเรือนหุ้น		
			
ที่ออก		
			
และ
ส่วนเกิน
หมายเหตุ
ช�ำระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของที่โอนเข้า
งบก�ำไรขาดทุนเนื่องจากการขายเงินลงทุน
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสุทธิ
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้
จัดสรรเพื่อส�ำรองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ผลก�ำไรที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของที่โอนเข้า
งบก�ำไรขาดทุนเนื่องจากการขายเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ที่รับรู้
จัดสรรเพื่อส�ำรองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

310,394

11
13

11
13

70,021

-   

-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
310,394

-   
-   
-   
-   
-   
-   
70,021

-   

-   

-   
-   
-   
-   
-   
310,394

-   
-   
-   
-   
-   
-   
70,021

ส่วนเกิน		
ก�ำไรสะสม
(ต�่ำกว่า) ทุน
จัดสรรเพื่อ
จากการปรับ ส�ำรอง
ส�ำรอง
ตามกฎหมาย
ทั่วไป
จัดสรร
735
(68)
(6,502)
(6,570)
-   
(6,570)
-   
-   
(5,835)
1,205
1,755
2,960
-   
2,960
-   
-   
(2,875)

18,375
-   
-   
-   
-   
-   
219
-   
18,594

6,000
-   

ที่ยังไม่ได้			
รวม
84,144
-   

489,669
(68)

-   
-    (6,502)
-   
-    (6,570)
-    (6,301)
(6,301)
-    (6,301) (12,871)
-   
(219)
-    (10,864) (10,864)
6,000
66,760 465,934

-   

-   

-   
-   
-   
-   
84
-   
18,678

-   
-   
-   
-   
-   
-   
6,000

-

1,205

-   
1,755
2,960
822
822
822
3,782
(84)
(7,760)
(7,760)
59,738 461,956

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปใน :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

2552

2551

485,121
(102,680)
(302,861)
(13,772)
(63,185)
(49,057)
17,082
6,493
(110,917)
(1,986)
(135,762)

756,456
(115,280)
(436,977)
(21,204)
(106,088)
(62,089)
21,438
13,985
(134,368)
(6,258)
(90,385)

131,901
74,518
-   
206,419
(95,301)
(3,560)
(98,861)
107,558

126,543
5,380
39,514
171,437
(151,036)
(834)
(151,870)
19,567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (สุทธิจากภาษีเงินได้)
กิจกรรมจัดหาเงิน
ส�ำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง

2552

2551

4,446
(7,760)
(3,314)
(31,518)
78,346
46,828

-   
(10,864)
(10,864)
(81,682)
160,028
78,346

(1,755)
1,755

6,502
(6,502)

84
(84)

219
(219)

231,626
25,832
257,458
(91,878)
(118,752)
46,828

350,652
12,842
363,494
(40,281)
(244,867)
78,346

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสด
และเงินฝากสถาบันการเงิน  ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
และ ไม่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
หัก : เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีก�ำหนดจ่า คืนเกินกว่า 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ทั่วไป
บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บริษทั ด�ำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย
ที่อยู่ของบริษัทตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(หน่วย : พันบาท)
2552

2551

65,235

72,110

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยและมีวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก�ำหนดโดยหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด�ำเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยเท่านั้น
การแสดงรายการในงบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในค�ำสัง่ นายทะเบียนกรมการประกันภัย (ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ที่ 10/2545 เรื่อง  ก�ำหนดแบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2545  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการอื่นๆ  ในงบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงิน  บริษทั ได้จดั ท�ำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ จากงบการเงินฉบับภาษาไทย ซึง่ ได้นำ� เสนอเพือ่ วัตถุประสงค์ของการรายงาน
ทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือเป็นเงินทีบ่ ริษทั เก็บไว้ใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทวั่ ไป   รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากสถาบันการเงินซึง่ ถึงก�ำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
และไม่มีภาระผูกพัน เป็นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น       
จนกระทั่งจ�ำหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีทบี่ ริษทั เปลีย่ นโอนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพือ่ ค้าเป็นเงินลงทุนประเภทอืน่ หรือจากเงินลงทุนประเภทอืน่ ไปเป็นหลักทรัพย์เพือ่ ค้า บริษทั จะโอน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเงินลงทุนนั้น และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนในปีที่มีการโอน      
เกิดขึ้น หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจ�ำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงิน     
ในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบดุล
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม เมือ่ สินทรัพย์ถกู ขายหรือตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสือ่ มราคาสะสม
ของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี  ก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
จ�ำนวนปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

20

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

20

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน

5

ระบบคอมพิวเตอร์

5

ยานพาหนะ

5
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
แต่ละประเภท   ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่อาจคาดระยะเวลาสิน้ สุดของประโยชน์ทจี่ ะได้รบั สินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนจะไม่ถกู ตัดจ�ำหน่าย แต่จะได้รบั การทดสอบว่าด้อยค่าหรือ
ไม่ทุกวันที่ในงบดุล  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
จ�ำนวนปี
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

10

การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษทั จะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เมือ่ มีเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์
นั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใช้ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า) ต�่ำกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือ
พิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน   บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นให้
เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน และบันทึกการปรับลดมูลค่าในงบก�ำไรขาดทุนหรือปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีทสี่ นิ ทรัพย์เหล่านัน้ เคย
มีการตีราคาเพิ่มขึ้นมาก่อน บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งได้บันทึกไว้ในปีก่อน ๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป
หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกไว้ในบัญชีรายได้อื่น หรือน�ำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินที่เกิดจาก
การกลับรายการนี้จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สนิ รอการขายตีราคาตามจ�ำนวนหนีค้ งเหลือ ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายทรัพย์สนิ รอการขายหักด้วยต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
ของการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึกการปรับลดมูลค่าในงบก�ำไรขาดทุน
เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษทั ตัง้ เงินส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ งการจัดสรรเงินส�ำรองส�ำหรับ  เบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ตกเป็น
รายได้ของบริษัทประกันวินาศภัยดังนี้
การประกันอัคคีภัย รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด :
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง :

วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
เต็มจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
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ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับการแจ้งค�ำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย โดยบันทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินอิสระหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้วแต่กรณีสุทธิจากส่วนที่บริษัทสามารถเรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ  โดยมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2551 บริษัทได้ตั้งส�ำรองเพิ่มเติมส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ในอัตราร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัย
รับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน
ในปี 2552 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง “การจัดสรรเงินส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหม
ทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย” ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ได้ก�ำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไปบริษัทประกันภัยต้องจัดสรรเงินส�ำรอง            
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet reported claims  - IBNR) ในจ�ำนวนที่สูง
กว่าระหว่างจ�ำนวนเงินส�ำรองค่าสินไหมที่ค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน
ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกับค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายจริงจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนของปีที่จ่าย
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ประมาณการหนี้สิน
บริษทั บันทึกประมาณการหนีส้ นิ ตามภาระหนีส้ นิ ตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ทจี่ ะก่อให้เกิดภาระหนีส้ นิ จากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในอดีตและมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ทจี่ ะต้องจ่ายช�ำระหนีต้ ามภาระหนีส้ นิ ดังกล่าวและสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชือ่ ถือ บริษทั จะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนีส้ นิ ณ วัน
ที่ในงบดุลและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหนี้สินตามประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน ในกรณีที่มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา จ�ำนวนเงินประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อช�ำระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบัน
การใช้ประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย   ฝ่ายบริหารมีความจ�ำเป็นต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อ
รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์   หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อ
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้
การประมาณการและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำงบการเงินนี้ได้มีการสอบทานอย่างสม�่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชีจะรับรู้ใน
งวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบัญชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือในงวดอนาคตถ้าผลของ
การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน และบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตาม
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่
ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
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สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนในกรรมสิทธิ์ยังตกเป็นของผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่า
ด�ำเนินงานดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อ
และส่งคืนแล้วส�ำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุ
การให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

เบี้ยประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบค�ำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อ
จากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

ดอกเบี้ย และ เงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ค�ำนวนจากผลก�ำไรส�ำหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิของผลแตกต่างชั่วคราว
ระหว่างราคาตามบัญชีกบั ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบดุล   บริษทั วัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษี
ที่คาดว่าจะต้องใช้ในงวดที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะต้องจ่ายช�ำระหนี้สิน   การวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีสะท้อนให้เห็นถึงผลทางภาษีที่จะเกิดขึ้นตามลักษณะที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และจ่ายช� ำระราคาตามบัญชีของ    
หนี้สิน ณ วันที่ในงบดุล
บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าก�ำไรทางภาษีมีเพียงพอส�ำหรับการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  ณ วันที่ใน
งบดุล บริษัทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ใหม่    บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในอดีตเท่ากับจ�ำนวนที่พบว่ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนั้น     บริษัทลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลงด้วย
จ�ำนวนทีบ่ ริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถงึ ระดับความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่อกี ต่อไปทีบ่ ริษทั จะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกในระหว่างปี
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4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
4.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
2552

2551

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

56,728

30,663

58,408

17,716

(26,065)

-

(40,692)

      -

  30,663

  30,663

  17,716

  17,716

หุ้นทุน

15,283

12,243

15,282

9,749

หน่วยลงทุน

30,826

30,033

60,562

58,315

(3,833)

      -

    (7,780)

      -

42,276

  42,276

  68,064

  68,064

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หุ้นทุน
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขาย

หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตั๋วเงิน

15,000

20,000

หุ้นทุน

    1,618

    1,753

  16,618

  21,753

หุ้นกู้

  60,000

  60,000

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

149,557

167,533

รวมเงินลงทุนทั่วไป
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีระยะเวลาครบก�ำหนด ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ครบก�ำหนดภายใน
1 ปี

2 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม
  60,000     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หุ้นกู้

    -

  10,000     

  50,000     

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

    -

     5.00

     4.00

หุ้นกู้

    -

10,000     

50,000     

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

    -

    5.00

    4.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
60,000     
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4.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

2552

2551

หลักทรัพย์เพื่อค้า

หลักทรัพย์เผื่อขาย

หลักทรัพย์เพื่อค้า

หลักทรัพย์เผื่อขาย

17,716

68,064

36,461

76,882

ยอดซื้อหลักทรัพย์

305

30,053

21,024

40,012

ยอดขายหลักทรัพย์

(1,985)

(59,788)

(16,251)

(40,000)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า

14,627

      -

(23,518)

      -

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

      -

     3,947

      -

     (8,830)

  30,663

  42,276

  17,716

  68,064

ราคาตามบัญชี (มูลค่ายุติธรรม) ต้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม

ราคาตามบัญชี (มูลค่ายุติธรรม) สิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5. เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)
2552

เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว

2551
รวม

เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว

รวม

37,185

91,878

129,063

207,887

40,281

248,168

บัตรเงินฝาก

102,563

      -

102,563

102,484

      -

102,484

รวม

139,748

  91,878

231,626

310,371

  40,281

350,652

เงินฝากประจ�ำ

เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ถึง 2.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และร้อยละ 1.60 ถึง 3.875 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ถึง 2.35 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และร้อยละ 1.75 ถึง 2.75 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินลงทุนระยะสั้นในบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ถึง 2.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และร้อยละ 2.25 ถึง 3.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(หน่วย : พันบาท)
2552

2551

(ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535)

14,000

14,000

ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

12,000

12,000

ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล

  13,491

  14,281

รวม

  39,491

  40,281

เงินฝากประจ�ำที่มีภาระผูกพัน (ไม่รวมดอกเบี้ย)
ที่วางไว้กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)
เครื่องตกแต่ง
อาคารและ ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องใช้

ระบบ

ที่ดิน

ที่ดิน

อาคาร

ส�ำนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ

รวม

197,074

5,905

105,635

37,945

62,986

2,789

412,334

เพิ่มขึ้น

-

-

160      

472

202      

-

834      

จ�ำหน่าย

-

-

(33,386)

(2,078)

(35,464)

197,074

5,905

72,409

38,417

63,188

711

377,704

-

-

-

340

20

3,200

3,560

โอนออก

(57,177)

-

-

-

-

-

(57,177)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

139,897

5,905

72,409

38,757

63,208

3,911

324,087

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551

-

2,236

63,057

36,754

57,289

2,304

161,640

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

295

4,105

561

1,995

142

7,098

จ�ำหน่าย

-

-

(21,514)

-

-

(2,078)

(23,592)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

-

2,531

45,648

37,315

59,284

368

145,146

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

295

3,559

503

1,714

172

6,243

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

-

2,826

49,207

37,818

60,998

540

151,389

8,774

-

-

-

-

-

8,774

(8,774)

-

-

-

-

-

(8,774)

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

188,300

3,374

26,761

1,102

3,904

343

223,784

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

139,897

3,079

23,202

939

2,210

3,371

172,698

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เพิ่มขึ้น

- -

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม 2551 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีจ�ำนวนเงินประมาณ 6.2 ล้านบาทและ 7.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ในปี 2551 บริษัทขายอาคารห้องชุดของบริษัทซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ขายจ�ำนวนเงิน 11.7 ล้านบาทในราคาขายจ�ำนวนเงิน 39.5 ล้านบาท ในการนี้
บริษัทมีก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจ�ำนวนเงิน 27.8 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 บริษัทได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่งเพื่อท�ำการขายที่ดินสามแปลงซึ่งมีราคาทุนรวม 57.2   
ล้านบาท โดยมีราคาขายรวม 66.0 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทได้รับเงินมัดจ�ำจากการขายที่ดินดังกล่าวแล้วจ�ำนวนเงิน 6.0 ล้านบาท (ซึ่งแสดงไว้ภายใต้หนี้สินในงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) บริษัทจะทยอยรับช�ำระเงินจากผู้ซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มิถุนายน 2553 และกันยายน 2553 จ�ำนวนเงิน 22.5 ล้านบาท 20.0
ล้านบาทและ 17.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยบริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้ผู้ซื้อทีละแปลงเมื่อบริษัทได้รับช�ำระเงินค่าที่ดินแปลงนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว        
ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดประเภทที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีราคาทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จ�ำนวนเงิน 57.2 ล้านบาทไว้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินรอการขาย
ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการได้อนุมัติแผนให้บริษัทก่อสร้างศูนย์ที่จัดเก็บอะไหล่และซากในกรุงเทพมหานคร
(ส�ำหรับรองรับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลาง) และในจังหวัดเชียงใหม่ (ส�ำหรับรองรับพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ) เพื่อรองรับ
แผนการขยายตลาด 3 ปี (2553 ถึง 2555) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาว่าไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินอีกต่อไป ดังนั้น
บริษัทจึงได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินจ�ำนวนเงิน 8.8 ล้านบาท และได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพย์ถาวรบางรายการซึ่งมี
ก) มูลค่าต้นทุนจ�ำนวนเงินรวม 93.1 ล้านบาท และ 90.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้ตดั ค่าเสือ่ มราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่บริษทั ยังสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
เหล่านั้นได้
ข) มูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวนเงินรวม 61.2 ล้านบาท และ 118.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้ใช้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
หลายแห่ง   ซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�ำนวนเงิน 20 ล้านบาทและ 42 ล้านบาท ตามล�ำดับ และวงเงินหนังสือค�้ำประกันจ�ำนวนเงิน 50 ล้านบาท

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)
2552

2551

ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน

83,544

101,910

เกินกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน

13,283

19,163

เกินกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน

10,277

36,950

เกินกว่าระยะเวลา 12 เดือน

22,542

21,388

รวม

129,646

179,411

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(22,544)

(22,642)

สุทธิ

107,102

156,769

ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
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8. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ภาษีเงินได้) ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
2552
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ

2551
-

5,657

-  การปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า

3,657

(5,880)

-  กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน

2,193

-

-  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(201)

(738)

(7,069)

10,313

-  เงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

8,587

(5,078)

-  ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)

1,013

1,193

-

8,145

8,180

13,612

บวก (หัก) ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของรายการผลแตกต่างชั่วคราว

-  เงินส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนต�่ำกว่าทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย

2552

2551

958

1,945

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีโดยใช้อัตราภาษีส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2552

2551

ก�ำไรทางบัญชี

9,002

7,311

ภาษีเงินได้ค�ำนวณในอัตราร้อยละ 25

2,250

1,827

(52)

3,640

5,982

-

-

8,145

8,180

13,612

บวก (หัก)
-  รายการผลแตกต่างถาวร
-  ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ไม่รับรู้
-  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เปลี่ยนจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี     
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึง 2553
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รายละเอียดของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

บันทึกเป็น (ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน

31 ธันวาคม

2551

งบก�ำไรขาดทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2552

12,118

(3,657)

(987)

7,474

2,193

(2,193)

-

-

10,443

201

-

10,644

เงินส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

4,746

7,069

     -

11,815

เงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

9,905

(8,587)

     -

1,318

3,456

(1,013)

     -

2,443

42,861

(8,180)

(987)

33,694

การปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับ
รายงาน (IBNR)
รวม

9. ทรัพย์สินรอการขาย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6 บริษัทจัดประเภทของที่ดินสามแปลง ซึ่งมีราคาทุนรวมจ�ำนวนเงิน 57.2 ล้านบาทที่บริษัทได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของทรัพย์สินรอการขายในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

10. ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง “การจัดสรรเงินส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัย” ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ได้ก�ำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไปบริษัทประกันภัยต้องจัดสรรเงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet reported claims  - IBNR) ในจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างจ�ำนวน
เงินส�ำรองค่าสินไหมทีค่ ำ� นวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธรี อ้ ยละ 2.5 ของเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิยอ้ นหลังสิบสองเดือน  ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ได้ออก “แนวทางปฏิบัติในการค�ำนวณเงินส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนรายเดือน”  โดยอนุญาตผ่อน
ผันให้บริษทั ประกันภัยสามารถใช้ตวั เลข IBNR ทีค่ ำ� นวณได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2.5 ของเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิยอ้ นหลังสิบสองเดือนบันทึกบัญชีส�ำหรับเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน 2552   และได้ก�ำหนดให้บริษัทต้องประมาณจ�ำนวน IBNR ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและรายงานจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างจ�ำนวนที่
ค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือวิธีร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือนในการบันทึกบัญชีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป
ในการนี้ บริษัทได้เปลี่ยนประมาณการทางบัญชีในเรื่องดังกล่าว โดยถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทต้อง
บันทึกจ�ำนวน IBNR ทีค่ ำ� นวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ ถือตามรายงานเบือ้ งต้นของบริษทั Milliman Ltd เนือ่ งจากเป็นจ�ำนวนทีส่ งู กว่าจ�ำนวน IBNR
ทีค่ ำ� นวณตามวิธรี อ้ ยละ 2.5 ของเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิยอ้ นหลังสิบสองเดือนจ�ำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท  ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงการจัดสรรเงินส�ำรองดังกล่าว
ต่องบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1,234

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

309

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

309

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(925)

ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บาท)

(0.03)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
รวม

2552

2551

54,316

155,546

9,771

13,818

64,087

169,364

11.ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ทุนส�ำรองดังกล่าวจะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ในระหว่างปี 2552 และ 2551 บริษัทได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ�ำนวนเงิน 0.1 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ

12. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2552

2551

เงินเดือน

8,818

8,694

เบี้ยประชุม

298

532

ค่าบ�ำเหน็จ

528

528

เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัท

440

435

10,084

10,189

รวม

13. การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
อัตราหุ้นละ จ�ำนวนหุ้นสามัญ จ�ำนวนเงินปันผล
อนุมัติโดย
เงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2551

ของบริษัท ปี 2551

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

เงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2550

ของบริษัท ปี 2550

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

(บาท)

(หุ้น)

(พันบาท)

วันที่จ่าย

0.25

31,039,408

7,760

15 พฤษภาคม 2552

0.35

31,039,408

10,864

15 พฤษภาคม 2551
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14. เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส�ำหรับ
พนักงานของบริษัท ตามระเบียบของกองทุน พนักงานจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน                  
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละของเงินเดือนพนักงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวข้างต้นส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นจ�ำนวนเงินปีละ 2.7 ล้านบาท

15. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบดุลได้รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  
เงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ  เบีย้ ประกันภัยค้างรับ รายได้จากการลงทุนค้างรับ  ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยต่อทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ  ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  นโยบายการบัญชีส�ำหรับการบันทึกและ
การวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจำ� นวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่ายช�ำระหนี้สำ� หรับภาระผูกพันตามที่กำ� หนดไว้ในงบการเงิน
จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทไม่มีปัญหาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทไม่มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส� ำคัญ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรม       
ที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัท
มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ย  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ผู้บริหารพิจารณาว่า
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย บริษัทจึงไม่ได้ท�ำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

        (หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

มากกว่า 5 ปี ปรับขึ้นลงตาม

1 ถึง 5 ปี

ราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
รวม

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตั๋วเงิน

15,000

-

      -

      -

      -

15,000

1.50 - 1.65

-

10,000

      -

50,000

      -

60,000

4.00 - 5.00

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน

231,626

-

      -

      -

      -

231,626

0.75 - 3.63

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

-

-

      -

  16,994

   8,838

  25,832

246,626

10,000

      -

  66,994

   8,838

332,458

หุ้นกู้

รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

        (หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

มากกว่า 5 ปี ปรับขึ้นลงตาม

1 ถึง 5 ปี

ราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
รวม

(ร้อยละต่อปี)

      -

20,000

3.25 - 4.00

      -

60,000

4.75 - 5.00

      -

350,652

1.60 - 3.875

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตั๋วเงิน

20,000

หุ้นกู้

      -

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน

350,652

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน       รวม

370,652

      10,000

            -

      50,000

      -

      -

      -

      -

    2,378

  10,464

  12,842

      -

  52,378  

  10,464

443,494

  10,000

      -

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน   บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ  เบี้ยประกันภัยค้างรับ และรายได้จากการลงทุนค้างรับ : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์
ทางการเงินเหล่านี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ : มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไป           
ไม่สามารถค�ำนวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย
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เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากราคายุตธิ รรมอย่างเป็นสาระส�ำคัญ   เนือ่ งจากสินทรัพย์
ทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ  ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค้างจ่าย และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น

16. ส่วนงานของบริษัท
บริษัทด�ำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ   ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย  ดังนั้น รายได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
ข้อมูลทางการเงินแยกตามประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

อัคคี

รถยนต์

ทะเล

เบ็ดเตล็ด

รวม

67,201

503,191

13,819

84,934

669,145

หัก : เบี้ยประกันภัยต่อ

(34,571)

-  

(10,084)

(71,787)

(116,442)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

32,630

503,191

3,735

13,147

552,703

(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปีก่อน

(2,418)

118,474

91

1,432

117,579

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

30,212

621,665

    3,826

  14,579

670,282

(2,853)

(369,239)

2,741

(7,269)

(376,620)

(4)

(20,944)

-

(257)

(21,205)

1,044

(86,883)

2,626

(3,926)

(87,139)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(3,900)

(55,335)

(12)

(550)

(59,797)

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

(5,713)

(532,401)

5,355

(12,002)

(544,761)

ก�ำไรจากการรับประกันภัย

24,499

89,264

9,181

2,577

125,521

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ - สุทธิ

17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท
ก) ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจ�ำนวนเงินรวม 31 ล้านบาทและ 102.1 ล้านบาทตามล�ำดับ การพิจารณาคดีดังกล่าวยัง
ไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม บริษทั คาดว่าจะชนะคดี บริษทั ได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีคา่ สินไหมทดแทนค้างจ่ายแล้วจ�ำนวนเงิน
0.04 ล้านบาทและ 0.3 ล้านบาทตามล�ำดับ ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระส�ำคัญ
ข) มีภาระผูกพันจากการทีธ่ นาคารได้ออกหนังสือค�้ำประกันในนามของบริษทั จ�ำนวนเงิน 11.4 ล้านบาท และ 11.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ค�ำ้ ประกันโดยสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

18. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ส�ำนักงานใหญ่

โทรสาร
เว็บไซต์
ธุรกิจ

บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ำกัด(มหาชน)
160 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0-2630-9055, 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 หมายเลข)
สายด่วน 1352
0-2237-4621, 0-2237-4624
www.tsi.co.th
ประกันวินาศภัยทุกประเภท

เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์
จดทะเบียนบริษัท มหาชน จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญจ�ำนวน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2534
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2536 ทะเบียน บมจ.เลขที่ 94
310,394,080 บาท
310,394,080 บาท
31,039,408 หุ้น ๆ ละ 10 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์
สถานที่ตั้ง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2800, 0-2654-5599
0-2359-1262-3
www.set.or.th

โทรศัพท์

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่อยู่

โทรศัพท์
โทรสาร
Email

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นายอภิชาติ สายะสิต  เลขที่รับใบอนุญาต 4229  หรือ
นางสาววลีรัตน์  อัครศรีสวัสดิ์   เลขที่รับใบอนุญาต   4411
ชั้น 21/1 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์
175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0-26795400
0-26795408
apichart@bakertillythailand.co.th
waleerat@bakertillythailand.co.th
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Shareholding Structure and Management
Shareholder
List of 10 largest shareholders as the latest closing date of the share register 7 April 2009 consisting of
No.

List of Shareholders

Number of Share Held

Percentage of Ownership (%)

1.

The Siam Mineral and Resources Co., Ltd.

9,161,560

29.51

2.

Mrs.Nonglak Visutipol

4,125,024

13.28

3.

Thai Asset Management Corporation

2,212,750

7.12

4.

The Suttoted Co., Ltd.

1,661,358

5.35

5.

The Srisatree Co., Ltd.

1,559,280

5.02

6.

The Akvinai Co., Ltd.

1,524,988

4.91

7.

The Auto Bizz Co., Ltd.

1,305,989

4.21

8.

Capt.Vitoon  Visutipol

1,246,325

4.02

9.

Dr. Boonyalak  Visutipol

1,202,000

3.87

10.

Mrs. Arunrak  Jewjaidee

1,060,935

3.42
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โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�ำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายแพทย์บุญยรักษ์  วิสุทธิผล

ประธานกรรมการบริหาร

2. ร้อยเอกวิธูร

วิสุทธิผล

กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร

3. นายเวชช

วิศวโยธิน

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

4. ดร.ศิวาวุธ

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

5. นางศิริสุข

ฮุนตระกูล

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

6. นางนงลักษณ์

วิสุทธิผล

กรรมการบริษัท

7. นายสุรพงษ์  

เผ่าวิบูล

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

8. นางอรพินท์  

ขจรอ�ำไพสุข

กรรมการบริษัท

9. นายจอห์น   เลสลี่   มาโฮนี่

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

10. นางสุดาพันธ์

อิงคะวณิช

กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

11. นายกระจ่าง

พูลพิพัฒน์

กรรมการบริษัท

12. นายพุทธิพงษ์

ด่านบุญสุต

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

- นายบัลลังก์  แก้วปานกัน   เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
- ส�ำหรับผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
- ปัจจุบันบริษัทฯ ก�ำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2552 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ฯ
  ชื่อ – นามสกุล

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท)

ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ

(บาท)

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

  

2552

2551

2552

2551

2552

2551

1. นายแพทย์บุณยรักษ์   วิสุทธิผล

33,000.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

6/6

5/5

2. ร้อยเอกวิธูร    วิสุทธิผล

33,000.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

6/6

5/5

3. นายเวชช

วิศวโยธิน

63,000.00

50,000.00

75,432.00

75,432.00

6/6

5/5

4. ดร.ศิวาวุธ

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

27,500.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

5/6

5/5

5. นางศิริสุข

ฮุนตระกูล

33,000.00

10,000.00

37,714.00

37,714.00

6/6

5/5

6. นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล

27,500.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

5/6

5/5

7. นายสุรพงษ์ เผ่าวิบูล

33,000.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

5/6

5/5

8. นางอรพินท์ ขจรอ�ำไพสุข

25,000.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

6/6

5/5

9. นายจอห์น  เลสลี่  มาโฮนี่

11,000.00

  5,000.00

37,714.00

37,714.00

2/6

3/5

10. นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิช

33,000.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

6/6

5/5

11. นายกระจ่าง พูลพิพัฒน์

33,000.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

6/6

5/5

12. นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต

33,000.00

25,000.00

37,714.00

37,714.00

6/6

5/5

387,500.00

290,000.00

490,286.00

490,286.00

รวม
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ�ำกัดความรับผิด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ� กับบริษัทฯ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัท        
ในเครือ
4. คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
6. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่ท�ำหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายแพทย์บุณยรักษ์  วิสุทธิผล

ประธานกรรมการบริหาร

2. ร้อยเอกวิธูร

วิสุทธิผล

กรรมการบริหาร

3. นายสุรพงษ์

เผ่าวิบูล

กรรมการบริหาร

4. นายจอห์น    เลสลี่ มาโฮนี่

กรรมการบริหาร

5. นายพุทธิพงษ์

กรรมการบริหาร

ด่านบุญสุต

นายบัลลังก์  แก้วปานกัน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร**

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้แนวทางบริหารแก่ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามแนวนโยบายโดยมีการเรียกประชุมและขอความเห็นชอบ
เพื่อกิจการที่เร่งด่วนของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีกรรมการ อิสระจ�ำนวน 5 ท่าน    และมี 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายเวชช             วิศวโยธิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

2. ดร. ศิวาวุธ           เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

3. นางสุดาพันธ์        อิงคะวณิช

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสุวรรณา เขมาภิรัตน์  เป็น  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2552  บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินของผู้บริหารส�ำหรับปี 2552  เปรียบเทียบกับปี 2551 ได้ดังนี้
ประเภทของค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม ไม่เกิน

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (บาท)
ปี 2552

ปี 2551
-

-

15,000,000

15,000,000

โบนัส  ไม่เกิน

1,250,000

1,250,000

เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัทฯ

1,500,000

1,500,000

17,750,000

17,750,000

เงินเดือน

รวม

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รอบระยะเวลาบัญชีปี   2552   บริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด       
โดย นายอภิชาติ  สายะสิต   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4299  และ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 รายไตรมาส 200,000 บาท
ประจ�ำปี 360,000 บาท รวมทั้งสิ้น 960,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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การก�ำกับดูแลกิจการ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ในเรื่องต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น การให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมคณะกรรมการ การจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น การที่กรรมการควรมีภาวะผู้นำ 
� มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระ การดูแลเรื่องปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การส่งเสริม       
เกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจให้กรรมการและลูกจ้างได้รบั ทราบ การถ่วงดุลของจ�ำนวนกรรมการ การแยกหรือก�ำหนดหน้าทีข่ องประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูจ้ ดั การ
ให้ชัดเจน การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสม การก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าและจัดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
หรือการจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมิได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในบางเรื่อง ได้แก่ การจัดให้มีคณะอนุกรรมการ  ชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรอง
งานตามความจ�ำเป็นเฉพาะเรื่อง เช่น คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น หน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ปัจจุบนั จึงด�ำเนินการโดยผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบสายงานต่างๆ และเสนอผ่านให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูต้ ดั สินใจตามขอบเขตอ�ำนาจ
ซึ่งการด�ำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้การด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   ในอนาคต บริษัทฯ
อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสมและจ�ำเป็นของสถานการณ์  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่
ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มี
การจัดตั้งหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่ามูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีมูลค่าค่อนข้างต�่ำ    ท�ำให้ไม่มีผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ แต่อย่างใด ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัทฯ ได้จัด
ให้มเี จ้าหน้าทีเ่ ฉพาะเพือ่ ดูแลเรือ่ งการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  ทันเวลา และถูกต้องตามกฎระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย   

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ก่อน
ที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้
ภายหลังจากทีข่ อ้ มูลได้ ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ จนกระทัง่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลดังกล่าวได้มเี วลาประเมินข้อมูล
ที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว
2. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน       
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดท�ำและ       
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์  บทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย   
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 215 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
จ�ำนวนพนักงาน
1. ฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกิจการตัวแทน นายหน้า
ฝ่ายพัฒนธุรกิจและกิจการสาขา

145 คน

2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายอ�ำนวยการส�ำนักงาน ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบ
ฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  70 คน

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2552 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการ  ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม  ซึง่ คณะกรรมการ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเรื่องต่าง ๆ ครบถ้วน  และพอเพียง   มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส  มีการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐาน
บัญชีที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้การควบคุมภายในมีข้อบกพร่อง    
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอแล้วเช่นกัน
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ ส�ำหรับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดในปี 2552 มีจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 65.235 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2552

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน โดยมี นายเวชช วิศวะโยธิน เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนาง สุดาพันธ์ อิงคะวนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ได้ด�าเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1. ในทุกไตรมาส ได้ทบทวนงบการเงินในทีป่ ระชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร และควบคุมสายงานการเงินของบริษทั พร้อมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษทั เพือ่ พิจารณา
ข้อสังเกตต่าง ๆ จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ทบทวนระบบการควบคุมภายใน และดูแลให้มีการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางรายงานผลตรวจสอบที่บรรจุไว้เป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
โดยได้ติดตามกรณีที่มีนัยส�าคัญและร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. สอบทานระบบการก�ากับกิจการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือหลักความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เป็นเกณฑ์การปฏิบัติ ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกันกับนโยบายบริษัท อีกทั้งมีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับกิจการที่ดี
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีภายนอก และได้เสนอชื่อ นางสาวฐิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3726 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจ�าปี 2553 และได้ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจ�าปี
2553 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเวชช วิศวโยธิน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สาขาและศูนย์บริการส่วนภูมิภาค
ภาคกลาง
ศูนย์ลพบุรี

61/13-14 ต�ำบลถนนใหญ่  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000
โทร.
: 036-620314  
แฟกซ์ : 036-620314

ศูนย์สระบุรี

661/46-48  ถนนพหลโยธิน  ต�ำบลปากเพรียว  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000
โทร.
: 036-222818   
แฟกซ์ : 036-231400

ศูนย์อยุธยา

27/48-9 หมู่ 2  ถนนเอเชีย  ต�ำบลธนู  
อ�ำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13210
โทร.
: 035-337032  
แฟกซ์ : 035-337031

ศูนย์สุพรรณบุรี

59/7 เยื้องโรงเรียนสงวนหญิง ถนนประชาธิปไตย
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทร.
: 035-523840  
แฟกซ์ : 035-523840

ศูนย์นครปฐม

65/9-10 หมู่ 7  ถนนเพชรเกษม ต�ำบลพระประโทน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร.
: 034-284801   
แฟกซ์ : 034-284802

ศูนย์สมุทรสาคร

930/19  ถนนธนบุรี-ปากท่อ ต�ำบลมหาชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทร.
: 034-815442   
แฟกซ์ : 034-816863

ศูนย์เพชรบุรี

10/8  ถนนบันไดอิฐ  ต�ำบลคลองกระแชง  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร.
: 032-411248  
แฟกซ์ : 032-411248

ภาคเหนือ
ศูนย์เชียงใหม่

17/8-9 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปาง  ต�ำบลหนองป่าครั่ง  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทร.
: 053-262739  
แฟกซ์ : 053-244651

ศูนย์เชียงราย

356/4 หมู่ 6  ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57100
โทร.
: 053-715514  
แฟกซ์ : 053-715514

ศูนย์ล�ำปาง

5/6 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลชมพู
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง 52000
โทร.
: 054-250693   
แฟกซ์ : 054-250693

ศูนย์พิษณุโลก

294/7  ถนนสีหราชเดโชชัย    ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทร.
: 055-215409  
แฟกซ์ : 055-215091

ศูนย์นครสวรรค์

36/192-193 ถนนโกสีย์ใต้ ต�ำบลปากน�้ำโพ  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร.
: 056-231232  
แฟกซ์ : 056-331766

ศูนย์ราชบุรี

71/7 หมู่ 8  ต�ำบลเจดีย์หัก  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000
โทร.
: 032-313388
แฟกซ์ : 032-313388

ภาคอีสาน
ศูนย์นครราชสีมา

1630/7 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง  
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.
: 044-247483
แฟกซ์ : 044-247751
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

104

69 ปีแห่งการเจริญเติบโตที่มั่นคงและบริการฉันมิตร

ศูนย์ขอนแก่น

ศูนย์ระยอง

389/2หมู่ 17 แยกเจริญศรี ถ.มิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.
: 043-324362-3
แฟกซ์ : 043-220038

506/7-8 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร.
: 038-860413-4  
แฟกซ์ : 038-860413

ศูนย์กาฬสินธุ์

ศูนย์จันทบุรี

103/20  ถนนกุดยางสามัคคี  ต�ำบลในเมือง  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   46000  
โทร.
: 043-815054  
แฟกซ์ : 043-815054

25/5-6 หมู่ 11  ต�ำบลพลับพลา  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร.
: 039-418893  
แฟกซ์ : 039-419097

ภาคใต้

ศูนย์อุดรธานี

523/13-14 หมู่ 4 ต�ำบลบ้านจัน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.
: 042-342084
แฟกซ์ : 042-340622

ศูนย์อุบลราชธานี

330 ถนนชยางกูร ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร.
: 045-316390
แฟกซ์ : 045-312571

ศูนย์มุกดาหาร

126/3  ถนนวิวิธสุรการ  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร.
: 042-633214  
แฟกซ์ : 042-633214

ภาคตะวันออก
ศูนย์บายพาส

47/10 หมู่ 10 ถนนอ้อมเมือง ต�ำบลนาป่า
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000
โทร.
: 038-780571
แฟกซ์ : 038-780574

ศูนย์หาดใหญ่

27 ถนนจุติอุทิศ ซอย 4  ต�ำบลหาดใหญ่
อ�ำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90000
โทร.
: 074-231089  
แฟกซ์ : 074-346154

ศูนย์ภูเก็ต

5/54  อาคารเอสทีพลาซ่า  ถนนศักดิเดช  ต�ำบลวิชิต  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.
: 076-246581-3  
แฟกซ์ : 076-246580

ศูนย์สุราษฎร์ธานี

141/90  หมู่ 5  ถนนกาญจนวิถี  ต�ำบลบางกุ้ง  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทร.
: 077-212159  
แฟกซ์ : 077-212158

ศูนย์นครศรีธรรมราช

29  ถนนครศรีธรรมราช-ท่าเรือ  ต�ำบลในเมือง  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร.
: 075-324380
แฟกซ์ : 075-324380

ศูนย์ฉะเชิงเทรา

582  ถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง  ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร.
: 038-813329
แฟกซ์ : 038-813329

ศูนย์พัทยา

300/35  หมู่ 12  ถนนเทพประสิทธิ์  ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20260
โทร.
: 038-301191-2
แฟกซ์ : 038-301192
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