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เมื่อเราถือเอา
ทุกๆ จังหวะกาวเปนเปาหมาย
และทุกๆ เปาหมาย
ก็เปนจังหวะกาวดวยแลว
เราก็จะประสบผลสำเร็จ
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IF WE TAKE EVERY PACE AS OUR AIM
AND EVERY AIM AS OUR PACE
WE WILL SUCCEED
L E K VIRIY AH BH U N

The Founder of The Viriyah Insurance Co., Ltd.

Maintained at the top position in motor insurance for the past 21 years
Besides, the company has consecutively gained the largest market share for 16 years
Having truly shown its professionalism in non-life insurance

MI LES TO N E O F SUCCE SSIO N

จงกุม “วันนี้” ไวใหมั่น
ลงมือทำอะไรสักอยางตั้งแตบัดนี้เลย
ทุกๆ วันลวนเปนชีวิตใหมซึ่งตองกุมใหมั่น
และดำเนินชีวิตในวันใหมนั้นไปโดยดี
เพราะวาขณะที่ “วันนี้” ยังดำรงอยูนั้น
วันพรุงก็ไดคืบคลานเขามาหาเราแลว
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SEIZE THE DAY
AND TAKE ACTION RIGHT AWAY
EVERY DAY IS A NEW LIFE
WHICH WE MUST HOLD ON TIGHT
AND LIVE THAT NEW DAY WELL
BECAUSE AS ‘TODAY’ CONTINUES
TOMORROW IS CREEPING IN
L E K VIRIY AH BH U N

The Founder of The Viriyah Insurance Co., Ltd.

Honored as the number-one insurance company
Showing its effort and determination in serving its customers with the highest service quality
With fairness and trust in service that gained from people and society
Successive rewards gained repeatedly
Maintaining its professionalism
Never stop improving and always prompt to move forward
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อยาฝกใฝกับชื่อเสียง
อยาเปรียบเทียบแพหรือชนะ
อยาเปรียบเทียบปญญา
ไมเปรียบเทียบประสิทธิภาพแลวไซร
จึงจะเปนผูทรงคุณธรรม
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DO NOT BE TOO MUCH INTO FAME
DO NOT COMPARE WIN OR LOSE
DO NOT COMPARE INTELLIGENCE
WHEN NOT COMPARE EFFICIENCIES
THERE WILL BECOME A MAN OF GREAT VIRTUE
L E K VIRIY AH BH U N

The Founder of The Viriyah Insurance Co., Ltd.

Seized with “Fairness Is Our Policy”
Always with rights and fairness for all parties
With trustworthy insurance consulting service
Provided by reliable insurance agencies
To suit customers’ insurance needs

FAI RNE SS IS O UR P O LIC Y

หากทุกคนเชื่อวาสามารถ
ชวยคนขางเคียงใหมีความปติสุขแลวไซร
พันธมิตรระหวางประชาชนกับประชาชน
หรือประเทศชาติกับประเทศชาติ
ไมหมายมุงจะใชสนธิสัญญา
หรือมาตราขอบังคับมาผูกมัดกัน
หากใชความรักความเมตตา
มาสรางผูกความสามัคคีนั้น
จึงจะเปนโลกพระศรีอาริยอยางแทจริง
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IF EVERYONE BELIEVES HE CAN
BRING HAPPINESS TO PEOPLE AROUND
FRIENDLY RELATIONS AMONG PEOPLE, OR NATIONS, ARE POSSIBLE
REGARDLESS OF TREATIES OR BINDING REGULATIONS
IF WE NURTURE BOND OF UNITY WITH LOVE AND KINDNESS
THAT WILL BRING FORTH A TRULY BLISSFUL WORLD
L E K VIRIY AH BH U N

The Founder of The Viriyah Insurance Co., Ltd.

Focuses on quality of service
With outstanding insurance service
Neat in every single process and consulting service
Willing to help people
Realizes in trust gained from millions of customers
All of above create the determination of service improvement
Aiming at excellence of service
And definitely gains customer’s trust

S E RV IC E H ILIG H TS

ตั้งจิตเพื่อฟาดิน
มีชีวิตเพื่อมนุษยชาติ
สืบตอวิทยาการสุดยอดจากปราชญในอดีต
สรางสรรคสันติสุขชั่วกาลนานแกมนุษยชาติ
นี่คือ เปาหมายอันแทจริง
ซึ่งศาสตรอันยิ่งใหญของมนุษยตองการบรรลุ
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DEVOTE YOURSELF TO HEAVEN AND EARTH
LIVE FOR HUMANITY
PASS ON GREAT WISDOM OF THE WISE IN THE PAST
TO CREATE PERPETUAL PEACE FOR MANKIND
THIS IS THE ULTIMATE GOAL
WHICH MANKIND AIMS TO ACHIEVE
L E K VIRIY AH BH U N

The Founder of The Viriyah Insurance Co., Ltd.

Prioritizes corporate social responsibility
Supports, contributes, and runs many projects
i.e. Don’t Drink Drive Project and Roadside Assistance Project for all people

ETHI C AND RE SP O N SIB ILT Y H IG H LIG H TS
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: ส า ร จ า ก ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร :
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2550 อยู่ในภาวะชะลอตัว จากปัจจัยลบทั้งในและนอกประเทศ อาทิ ปัญหาราคา
น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน หากแต่ความพร้อมและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการ
ในปี 2550 ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจประกันวินาศภัยรวม
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 (พ.ศ. 2535 - 2550) และเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 (พ.ศ. 2530 - 2550)
ด้วยมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 14,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33
ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยรวม
บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน และความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และให้มีจิตวิญญาณในการ
ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังไม่หยุดนิ่งที่จะจัดหาบริการเสริมต่างๆ ให้กับผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ฯ ให้ได้รบั ความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ทัง้ ลูกค้าและคูค่ า้ เช่นกัน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เพื่อให้สังคม
ลูกค้า ได้รับประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดตามนโยบาย “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” โดยเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
และเปิดเผยข้อมูล (Transparency and Disclosure) ซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และพยายาม
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับให้บริษัทมีการดำเนินงานเป็นมาตรฐาน
สากลมากขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดเสรี กับทั้งบริษัทประกันภัยภายในประเทศ และต่างประเทศ สร้างความน่าเชื่อถือ และ
ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลด้านสินค้า
บริการ ฐานะการเงิน ผลประกอบการ กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯที่เป็นปัจจุบันอย่างสะดวก
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯ ไม่เคยละเลย บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมอยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากการริเริ่มและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่เป็นนิจ
อาทิ โครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง” หรือโครงการ “เมาไม่ขับ” เป็นต้น โดยตระหนักเสมอว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม และมุ่งหวังจะให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่
บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับประเทศ และ
ในระดับภูมิภาคเสมอมา ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้นี้ เนื่องจากการที่บริษัทมีทีมงานซึ่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับ
การสนับสนุนจากพันธมิตรและลูกค้าทุกท่านอย่างดียิ่งเสมอมา รางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น
กำลังใจให้กับพวกเราในการที่จะรวมใจกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี คณะกรรมการบริษัทฯ
ขอขอบพระคุณตัวแทน นายหน้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าทุกท่าน และหวังอย่างยิ่งที่จะยังคงได้รับเกียรติ ความไว้วางใจ
และการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

สุวพร ทองธิว
กรรมการผู้จัดการ
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: A Message from Managing Director :
In 2007, Thailand’s overall economy was still slowing down due to several negative factors domestically and
internationally, such as the skyrocketed oil price, the political instability, and the terrorism threats. Those factors
directly affected the conﬁdence of consumers and investors. Fortunately, the strengths and efﬁciency of the
company made its performance stilled in excellence. Furthermore, it has retained its market share to be the
th

16

year at top of overall insurance industry (1992-2007) with the gross premiums of 14,782 million Bath, which

was 1,137 million Baht or 8.33% increasing from the yesteryear. Moreover, the company has remained its 21st crown
in motor insurance market (1987-2007) as the top motor insurer in Thailand. The growth rates of its premiums in
overall market and, speciﬁcally, in motor-insurance market, are higher than the insurance industry’s.
The company still aims to develop its systems for greater performance by adopting state-of-the-art technologies
ﬁtting in the existing systems. As usual, customer needs and feedbacks have been taken to improve our services.
In realizing the good quality of service our customers deserve, human resource development has always been
our priority. Consequently, the company employees have been continuously trained to obtain knowledge, skills,
and expertise in order to gain the highest satisfaction from customers and other relevant parties. In addition,
the company never stops ﬁnding new value-added services for its policy holders and business partners.
The company is run with moral and ethics guided by corporate governance in order to provide fairness and great
beneﬁts for its customers and social as its slogan, “Fairness Is Our Policy.” The transparency and disclosure are the
issues the company realizes and works on. In doing so, the company can exemplify its effective performance and
leverage the international standard gaining conﬁdence and trust from its stakeholders by providing accurate and
sufﬁcient information to public. As a result, most up-to-date information, such as the company products and
services, ﬁnancial statements, social activities, and other information, can be accessed conveniently.
The corporate social responsibility is another area that The Viriyah Insurance has never overlooked. The initiation
and participation in various well-known social activities, such as the Roadside Assistance Project, provided for
everyone even for non-customers, and “Drowsy Don’t Drive” Project show the company determination to help
making the better social we live in.
The company is proud of its important roles and participation in developing people’s quality of life in the country
and the region. All the successes we achieve are undoubtedly from our effective teams supported by business
partners and, especially, every single customer. Awards and achievement we continuously receive are our great
encouragement building up a unity to develop the organization and to overcome any future difﬁculties. The company
committee would like to sincerely thank all agents, brokers, business partners, and, particularly, every single
customer; and wish to endlessly gain their honor, trust, and support as it has always been.

Suvaporn Thongthew
Managing Director
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: ก้ า ว ย่ า ง แ ห่ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ :
: Milestone of Succession :

2517

1974

14 มกราคม 2517
เปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท อาเซียพาณิชยการ
ประกันภัย จำกัด”
January 14, 1974
The company re-titled to
“Asiatic Distributing
Insurance Co., Ltd.”

2490

1947

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรก
ภายใต้ชื่อ “บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด”
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการ
รับประกันวินาศภัยในเบื้องต้นเฉพาะการ
ประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง
February 3, 1947
The Viriyah Insurance was founded under
the title of Asiatic Distributing Co., Ltd.
with 5 Million Baht paid-up capital.
In the beginning, the company offered
2 major insurance classes which were Fire,

Marine and Cargo Insurance.
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2522

1979

16 มกราคม 2522
ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์
และการรับประกันภัย และการรับประกันภัย
เบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและช่วยสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงแก่ประชาชน และสังคมไทย
โดยบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท วิริยะพานิชประกันภัย จำกัด”
January 16, 1979
The company expanded its insurance
business to motor insurance and
miscellaneous insurance in order to
serve the growing Thai economy and
ensure the security of Thai people and
communities. The company then re-titled
to “The Viriyah Panich Insurance Co., Ltd.”

2525

1982

22 กุมภาพันธ์ 2525
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ
ประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ
บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น
“บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด” ดังที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือ
จากคนไทย และสังคมไทยมาโดยตลอด
February 22, 1982
To become the professional non-life
insurer, the company re-titled to
“The Viriyah Insurance Co., Ltd.” and
continue its business under this title
until present. The company gained trusts
from Thai people and communities all along.
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2535

1992

ปี พ.ศ. 2535
บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกครั้ง
ในตลาดประกันวินาศภัย ด้วยการครอง
ส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยรวมทุกประเภท
เป็นอันดับ 1 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่ง
มาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานเป็นปีที่ 16
ในปัจจุบัน
Year 1992
The company repeatedly acquired its
achievement in non-life insurance
business with the top-ranked position
in entire non-life insurance market which
remained for the past 16 years until today.

2530

1987

ปี พ.ศ. 2530
นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ครองส่วนแบ่ง
ตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก
และสามารถรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง
ย่างเข้าสู่ปีที่ 21 ในปัจจุบัน
Year 1987
The year of pride since the company
became the number 1 in motor insurance
company for the ﬁrst time; and yet
maintained its position for the past
21 years.
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• ความมั่นคงด้านเงินทุนที่มีมากถึง 2,031.68 ล้านบาท สูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
• เครือข่ายศูนย์ สาขาบริการจำนวนมากถึง 100 แห่งครอบคลุมทัว่ ประเทศ พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วทันใจ
และมีประสิทธิภาพ
• มาตรฐานงานซ่อมที่เหนือกว่า และการรับประกันคุณภาพงานซ่อม
• บริการเสริมพิเศษต่างๆ อาทิบริการรถเช่า มาตรฐานคุณภาพระดับโลก ให้บริการโดย Sixt rent a car บริษัท
ผู ้น ำด้ า นการให้ บ ริก ารรถเช่ า อั น ดั บ 1 ในยุ โรป มอบสิ ท ธิ พิ เศษแก่ ลูกค้ า ประกันภัยรถยนต์ป ระเภท 1
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัดทุกท่าน ได้เช่ารถใช้ในราคาสุดพิเศษ
• อุน่ ใจและวางใจกับบริการให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการประกันภัยจากพนักงาน และตัวแทนมืออาชีพ ทีเ่ ชือ่ ถือได้
ตรงไปตรงมา เหมาะสมกับความต้องการ และความจำเป็นที่แท้จริงของลูกค้า
• บริหารงานโดยยึดหลัก “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” อย่างเคร่งครัด คำนึงความถูกต้อง และเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย

At Present
The Viriyah Insurance has been retaining its crown as the number one direct insurer in Thailand for
many years. This truly shows its outstanding professionalism in non-life insurance industry which are:

•

2,031.68 million-Baht Capital Fund

•

Over 400 vehicle repairing facilities and 100 claim service centers countrywide with efﬁcient and
effective services

•

Superior vehicle repairing standard

•

Value-added services offered to its customers, i.e. specially low-price rental cars for Viriyah
customers provided by Sixt Rent-A-Car, the world-class car rental service provider which is the
number 1 car rental service provider in Europe

•

Customer conﬁdence with insurance consultancy service provided by well-trained staff and
agents “Fairness Is Our Policy” always in mind
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: ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท ฯ :
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท ฯ

ประธานกรรมการ
คุณอรพรรณ

ประธานกรรมการบริหาร
คุณจเร
จุฑารัตนกุล

กรรมการ
คุณสุวพร
พล.ต.ท. เผ่าไทย
คุณรอบรู้
คุณพิจารณ์
คุณตุ๊ก
คุณนงลักษณ์
คุณประสาน
คุณกฤตวิทย์
คุณสมชาย

พงศ์พิพัฒน์

ทองธิว
ทองธิว
วิริยะพันธุ์
วิริยะพันธุ์
วิริยะพันธุ์
สุนทรวร
นิลมานัตต์
ศรีพสุธา
สวธานุภาพ

กรรมการบริหาร
คุณสุวพร
พล.ต.ท.เผ่าไทย
คุณตุ๊ก
คุณประสาน
คุณกฤตวิทย์
คุณธงชัย

ทองธิว
ทองธิว
วิริยะพันธุ์
นิลมานัตต์
ศรีพสุธา
จิรอลงกรณ์

ที่ปรึกษาบริษัทฯ
คุณนาฏยา

โล่ธุวาชัย

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คุณประวิตร
สุขสันติสุวรรณ

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท ฯ
คุณสุวพร

ทองธิว

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คุณนาฏยา
โล่ธุวาชัย
กลุ่มปฏิบัติการ 1
คุณประสาน
คุณพรโรจน์
คุณอานนท์
คุณวิญญู
คุณภรธนา
คุณวิไล

นิลมานัตต์
เรืองรัตนเมธี
โอภาสพิมลธรรม
อังศุนิตย์
วงโรจน์
ปรีชาภรณ์

กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาบริษัทฯและผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบงาน
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Non-Motor
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ Non-Motor
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: The Board of Directors and The Board of Executives :
Board of Directors

Board of Executives

Chairman

Chairman

Ms. Orabhan

Bhongbhibhat

Mr. Charae

Chutharatkul

Executive Directors

Directors
Ms. Suvaporn

Thongthew

Ms. Suvaporn

Thongthew

Pol.Lt.Gen. Powthai

Thongthew

Pol.Lt.Gen. Powthai

Thongthew

Mr. Robru

Viriyahbhun

Mr. Took

Viriyahbhun

Mr. Pijarn

Viriyahbhun

Mr. Prasan

Nilmanat

Mr. Took

Viriyahbhun

Mr. Kritvit

Sriphasutha

Ms. Nonglak

Sundaravara

Mr. Thongchai

Jira-alongkorn

Mr. Prasan

Nilmanat

Mr. Kritvit

Sriphasutha

Mr. Somchai

Sawathanuphap

Corporate Consultant
Ms. Nataya

Lothuvachai

Executive Board Secretary
Mr. Pravit

Suksantisuwan

Management Committee
Ms. Suvaporn

Thongthew

Managing Director

Lothuvachai

Corporate Consultant and Internal Audit and

Internal Audit Group
Ms. Nataya

Operation System Development Department Manager
Operation Group I (Non-Motor Insurance)
Mr. Prasan

Nilmanat

Deputy Managing Director

Mr. Ponroge

Ruangrattanamatee

Assistant Managing Director

Mr. Arnon

Opaspimoltum

Assistant Managing Director

Mr. Winju

Angsunit

Property and Liability Insurance Department Manager

Ms. Pornthana

Wongroj

Non-Motor Product Department Manager

Ms. Wilai

Prechaporn

Non-Motor Business Support Department Manager
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กลุ่มปฏิบัติการ 2
คุณตุ๊ก
คุณสยม
คุณดลเดช
คุณประวิตร
คุณสมพจน์
คุณพรเทพ
คุณชวรัตน์
คุณพรเทพ

วิริยะพันธุ์
โรหิตเสถียร
สัจจวีระกุล
สุขสันติสุวรรณ
เจียมพานทอง
วัลลิโภดม
อัษฎานุกูล
วัลลิโภดม

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ)
ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน

กลุ่มสนับสนุน
พล.ต.ท. เผ่าไทย
คุณสมพจน์
คุณสุมนชาติ
คุณบุญเลิศ

ทองธิว
เจียมพานทอง
สินเอกเอี่ยม
กุศลเพิ่มพูล

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กลุ่มควบคุม
คุณธงชัย
คุณธงชัย
คุณสุธาทิพย์
คุณนุชนาถ

จิรอลงกรณ์
จิรอลงกรณ์
วรกุล
ปัณฑวังกูร

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องและติดตามหนี้สิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
คุณกฤตวิทย์
คุณสุภัทรา
คุณประวิตร
คุณบุญเลิศ
คุณสมพจน์
คุณสุรชัย

ศรีพสุธา
ทองขาว
สุขสันติสุวรรณ
กุศลเพิ่มพูล
เจียมพานทอง
วังยายฉิม

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาค่าสินไหมทดแทน
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Operation Group II (Motor Insurance)
Mr. Took

Viriyahbhun

Deputy Managing Director

Mr. Sayom

Rohitasathira

Regional Manager (North)

Mr. Dondech

Sajjaveerakul

Regional Manager (Northeast)

Mr. Pravit

Suksantisuwan

Regional Manager (East)

Mr. Sompoj

Jeampanthong

Regional Manager (Central and West)

Mr. Pornthep

Vallibhodom

Regional Manager (South)

Mr. Chavaratana

Asdanukool

Regional Manager (Bangkok, Underwriting and
Universal Branches)

Mr. Pornthep

Vallibhodom

Regional Manager (Bangkok, Claim Service Centers)

Pol.Lt.Gen. Powthai

Thongthew

Deputy Managing Director

Mr. Sompoj

Jeampanthong

Law Department Manager

Ms. Sumonchart

Sinekeiem

Ofﬁce Administration Department Manager

Mr. Boonlert

Kusolpermpool

Human Resource Department Manager

Mr. Thongchai

Jira-alongkorn

Deputy Managing Director

Mr. Thongchai

Jira-alongkorn

Recovery and Clearing Liability Department Manager

Ms. Suthathip

Vorakul

Accounting Department Manager

Ms. Nujchanart

Panthawangkun

Finance and Investment Department Manager

Supporting Group

Controlling Group

Business Development Group
Mr. Kritvit

Sriphasutha

Deputy Managing Director

Ms. Supatra

Thongkhao

Management Information System Manager

Mr. Pravit

Suksantisuwan

Motor Underwriting Department Manager

Mr. Boonlert

Kusolpermpool

Marketing Department Manager

Mr. Sompoj

Jeampanthong

Claim Department Manager

Mr. Surachai

Wangyaichim

Claim Adjusting Department Manager
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: ภ า พ ร ว ม ธุ ร กิ จ ป ร ะ กั น วิ น า ศ ภั ย ปี 2 5 5 0 แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ปี 2 5 5 1 :
ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2550 มีการปรับตัวในทิศทางบวก ด้วยมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ 100,647
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ด้วยมูลค่า 6,781 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.84 โดยตลาดที่มีการขยายตัวสูงสุด
คือ การประกันภัยรถยนต์ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 7.94 สำหรับด้านสินไหมทดแทน มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
(Loss Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งระบบอยู่ที่ร้อยละ 54.60 ซึ่งลดลงจากปี 2549 เล็กน้อย

∫√‘…∑— «‘√¬‘ –ª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ ¬—ß§ß§√Õß «à π·∫àß°“√μ≈“¥‡ªìπÕ—π¥—∫ 1 ¥â«¬‡∫’¬È ª√–°—π¿—¬√«¡∑—ßÈ π‘È 14,782 ≈â“π∫“∑
§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 14.69 ‚¥¬¡’Õπ— ¥—∫ 2 §◊Õ ∫√‘…∑— ∑‘æ¬ª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ ´÷ßË ¡’ «à π·∫àß°“√μ≈“¥√âÕ¬≈– 7.83
·≈–Õ—π¥—∫ 3 §◊Õ ∫√‘…∑— °√ÿß‡∑æª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ ¥â«¬ «à π·∫àß°“√μ≈“¥√âÕ¬≈– 6.68
แนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2551 มีทิศทางการปรับตัวดีขึ้น เนื่องด้วยปัจจัยบวก 2 ประการ ประการแรก
คือ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ การปรับเพิม่ เงินเดือนของข้าราชการและ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนหลังการเลือกตั้ง
ส่งผลให้ระดับการบริโภคมวลรวมและการลงทุนมวลรวมเพิ่มขึ้น ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การขยายตัว
ของการประกันภัยอื่นๆ นอกจากการประกันภัยรถยนต์ (Non-motor Insurance) มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นจาก
ผลของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองสินค้าไม่ปลอดภัย
กฎกระทรวงว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเป็นต้น กฎหมายเหล่านี้จะกระตุ้นความต้องการทำประกันภัย
ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีมากขึ้น ซึ่งปัจจัยบวกทั้งสองประการน่าจะส่งผลให้การขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรวม
ในปี 2551 อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 6-8
อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงที่พึงระวัง คือ ปัญหาการขาดเสถียรภาพของรัฐบาล ปัญหาราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบต่อการบริโภค และการลงทุน อันจะส่งผลให้
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2551 มีการขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
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: 2007 Non-life Insurance Industry Brief and 2008 Outlook :
In 2007, the overall performance of non-life insurance business expanded with total written premium
of 100,647 million Baht which 5,556 million Baht or 5.84% increasing from the previous year.
Moreover, the Motor Insurance reported the highest growth of 7.94%. Furthermore, the non-life
insurance loss ratio was slightly improved from 55.37% in 2006 to 54.60 % in 2007.

The Viriyah Insurance remained its largest market share of 14.69% with 14,782 million Baht in written
premium while Dhipaya Insurance obtained the 2nd largest market share of 7.83%. The 3rd rank falls
into Bangkok Insurance with the market share of 6.68%.
In 2008, the non-life insurance business is expected to escalate according to two major positive
factors. First, there are the government policies (monetary and public ﬁnance policies) that
stimulate economy. For examples, they are the increasing salaries of government employees and
government mega projects. Moreover, the conﬁdence of consumer and investors after the election
leads to the increase of aggregated consumption and investment. The other important factor is the
growth rate of non-motor insurance business which tends to increase due to the new consumer
protection regulation enforcement (i.e. dangerous goods protection law, and third party liability
law). Those regulations would encourage business needs to have more insurance protection for
their businesses. These two major factors would be able to drive the insurance premiums in 2008
to expand around 6-8%.

However, the risk factors affecting the economic growth would be the government instability,
the high oil price that leads to high inﬂation rate, and other factors that inﬂuence consumption
and investment. Those can slow down the economic growth as well as the non-life insurance
business growth.

024

: รู้ จั ก วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย :
ด้วยความเป็นหนึ่งในธุรกิจประกันวินาศภัยไทย “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด” ได้สั่งสมประสบการณ์ และดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจเพื่อให้การบริการด้านประกันวินาศภัยที่มีคุณภาพและ
พิถีพิถันในทุกบริการด้วยสำนึกแห่งความเป็นธรรม คือ นโยบาย มายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอ
ถึงคุณค่าในความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าจำนวนมากกว่าสามล้านคนในปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ลูกค้า
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้คุ้มครองดูแลชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานในการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการรับประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ดังนี้
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ได้แก่
• ประกันภัยการขนส่งสินค้า

• ประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ เช่น
• ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม
• ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออารี
• ประกันภัยโจรกรรม
• ประกันภัยกระจก
• ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย
• ประกันภัยวิศวกรรม
• ประกันภัยอิสรภาพ
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

• ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล / กลุ่มทั่วไป
• ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
• ประกันภัยสำหรับเงิน
• ประกันภัยบ้านปลอดภัย
• ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
• ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
• ประกันภัยโรคมะเร็ง
• ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
ฯลฯ

จวบจนวันนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง เป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน
พนักงาน ในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความน่าเชื่อถือของสินค้า และ
ความเป็นมืออาชีพในด้านการบริการ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้ธุรกิจประกันวินาศภัยไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้น
ลูกค้าและตัวแทนทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด อย่างดีเยี่ยม ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” เพื่อสืบสานเจตนารมณ์อันดีงามของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ สืบไป
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: Getting to Know Viriyah :
As The No.1 non-life insurance company in Thailand, Viriyah Insurance presently serves more than three million
customers, mainly in motor insurance. We acknowledge the importance of our role in securing the customers’
valuable assets and properties. The company devotes a great effort to improve its quality of service in all areas
in order to meet the highest customer satisfaction.

At present, we provide a broad range of products such as:
Voluntary Motor Insurance
Compulsory Motor Insurance
Fire Insurance
Marine Insurance;

• Marine Cargo Insurance

• Marine Hull Insurance

Miscellaneous Insurance;

• Personal Accident Insurance
• Industrial All Risks Insurance
• Money Insurance
• Home Guard Insurance
• Business Interruption Insurance
• Golfer Insurance
• Cancer Guard Insurance
• Fidelity Insurance

• Travel Accident Insurance
• Burglary Insurance
• Glass Insurance
• Business Owner Insurance
• Engineering Insurance
• Bail Bond Insurance
• Public Liability Insurance
Etc

At Viriyah, we realize that people themselves are the core value of insurance business. All staffs, clients and
business partners are treated reasonably and excellently. To help improving and developing the company’s
quality’s of service for better customers’ satisfaction. Throughout the decades, Viriyah Insurance has conducted
the business operations with honestly justice, and integrity as stated in the company’s commitment
“Fairness Is Our Policy”
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: ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่ โ ด ด เ ด่ น :
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มีความภาคภูมิใจในมาตรฐานการดำเนินงานที่โดดเด่นหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น
• ความโดดเด่นด้านบริการ
• ความโดดเด่นด้านความมั่นคงทางการตลาด การเงิน และ เครือข่ายธุรกิจ
• ความโดดเด่นด้านจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ความภาคภูมิใจที่กล่าวมาข้างต้น คือสิ่งที่สามารถยืนยันได้ถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย

ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ด้ า น บ ริ ก า ร
พร้อมบริการด้วยสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนทั่วประเทศ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการของสาขา อันได้แก่ การให้คำปรึกษาในด้านการประกันวินาศภัยทีเ่ หมาะสม
กับลูกค้า รวมถึงการให้ความรู้กับลูกค้าและตัวแทนขาย ตลอดจนการออกกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทนทีใ่ ห้บริการงานด้านงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุและงานด้านสินไหมทดแทน ซึง่ ทัง้ สาขาและศูนย์ฯ เป็นส่วนหนึง่
ในการเสริมสร้างศักยภาพในการเชื่อมโยงการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาขยายงานบริการทั้งด้าน
สาขาและศูนย์ฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่เป็นมิตร อบอุ่น และประทับใจ ปัจจุบันบริษัทฯ
ได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง พร้อมให้บริการด้วย 12 สาขา 2 สาขา
เบ็ดเสร็จ และ 13 ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 18 สาขา และ 55 ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน ซึ่งกระจายสู่ต่างจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
พนักงานถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็ว บริการอย่างดีเยี่ยม และเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับงานด้านสินไหมทดแทนเป็นหัวใจในการบริการ ซึ่งบริษัทฯ มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน
การทำงานเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุเป็นอันดับแรกทั้งสภาพร่างกาย จิตใจและทรัพย์สิน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้โดยตรงทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยโทรศัพท์หมายเลข 1557 บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นธรรมไปถึงจุดเกิดเหตุอย่างเร็วที่สุด จากศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมจากพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุที่พร้อมจะอยู่
เคียงข้างลูกค้ายามประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ ณ สำนักงานตัวแทนต่างๆ
ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบริการลูกค้าที่ประสบอุบัติเหตุให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
งานซ่อมที่มีคุณภาพด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการบริการด้านงานซ่อม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายการบริการเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งผ่าน
การคัดเลือกเป็นอย่างดี และได้รบั การตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รับประกันความพึงพอใจในงานซ่อม ทัง้ ในส่วน
คุณภาพอะไหล่ เครื่องมือมาตรฐานในการปฎิบัติงาน และงานซ่อมที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์บริการของผู้แทน
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: Outstanding Operational System Standard :
In the aspect of business operation, The Viriyah Insurance has captured the pride in our outstanding operations
in several areas; which are

•
•
•

Service strength
Marketing, Financing, and Business Networking strengths
Strong business ethics and responsibilities towards society

The accomplishment in several areas listed above not only highlights the company’s dedicated determination,
but also reﬂects the professional in providing the service in insurance industry.

Service Highlights
Nationwide branches and claim service centers
In order to reach signiﬁcant potential in connecting each unit of service providers for customers, the company
realized and enhanced the importance of having branches and claim service centers at local reach with
national standard impact. The service offered by all branches include the appropriate consultancy to each
customer’s insurance needs, the knowledge to both clients and agents, and the authorization to underwrite
insurance risk in rational timeframe; while the claim service centers complement by surveying and investigating
accidents and handling claim management to further add great efﬁciency towards our customers. Due to
the important contribution of both branches and claim service centers, the company determines to actively
expand the services with customer satisfaction and impression as our principles. In the meantime, in Bangkok
and vicinity area, 12 of standardized branches, 2 of universal branches (serving both underwrite and claim
needs), and 13 of claim service centers are promptly equipped and ready to serve. Beside Bangkok and vicinity
area, the company’s local service providers also touch the wider range of insurance needs by settling 18
standardized branches and 55 claim service centers throughout Thailand.
Finest and fairness claim surveyors
As the center and nature of the company’s service mind, the speedy claims management has shed its importance
in foremost and delicacy for any individual claim surveyors to reach any unexpected accidents. The condition
of customers’ physical and mental health reﬂects as much importance in parallel with the damage of property
once the accident occurs, as the essential guideline for claim surveyors to emphasize and follow onwards.
Calling 1557, the nationwide phone number, is the simple and direct method to contact or report the company’s
ﬁnest and fairness claim services that are in position and are ready to serve all customers 24 hours a day
from the nearest claim service center. In this regard, all customers can rely on the convenience and comfort
that are in accord with the service of claim service centers.
Quality of repairing services and facilities
In order to develop and improve customer satisfaction for the purpose of superior repairing services, the company
partnered with over 500 standardized repairing facilities with the frequent service inspection monitored by
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จำหน่ายรถยนต์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้ศูนย์ซ่อมต่างๆ ในโครงการใช้เครื่องมือคุณภาพสูงได้มาตรฐานเหมาะสมกับงาน
อีกทั้งสีที่ใช้ในการซ่อมต้องเป็นสีชนิดแห้งช้า (สี 2K) เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน สำหรับอะไหล่
ที่ใช้ในการซ่อมทุกชิ้นต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากบริษัทฯ นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์
ในขณะรองานซ่อมบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท วีไอจี คาร์เร้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ซิกท์ เร้นท์
อะ คาร์ จำกัด ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดให้มีบริการรถยนต์เช่าระหว่างรองานซ่อมด้วยอัตราค่าบริการพิเศษ
สำหรับลูกค้าของวิริยะประกันภัยอีกด้วย
ขั้นตอนการอนุมัติสินไหมที่รวดเร็ว
การเรียกร้องขอเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอีกบริการหนึ่งที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเบิกจ่ายค่าสินไหม
เพือ่ ชดเชยค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่ลกู ค้าด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม เน้นถึงขัน้ ตอนทีง่ า่ ยเพือ่ อำนวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน มีอำนาจอนุมัติวงเงินสินไหมทดแทน
แก่ลกู ค้าได้สงู สุดถึง 500,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องรออนุมตั จิ ากส่วนกลาง ทำให้งานด้านสินไหมทดแทนมีประสิทธิภาพสูง
อย่างเห็นได้ชัด

ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ก า ร เ งิ น แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ธุ ร กิ จ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งรากฐานที่มั่นคงและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการตลาด
การเงิน และเครือข่ายธุรกิจ ควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่ลูกค้า
สามารถมอบความไว้วางใจได้ถึงความมั่นคงของบริษัทฯ ในฐานะผู้พิทักษ์ และผู้ดูแลทรัพย์สินอันมีค่าของผู้เอาประกัน
ด้านการตลาด
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด มีผลการดำเนินงานด้านการตลาดทีโ่ ดดเด่นอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ สามารถครองส่วนแบ่ง
ตลาดประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 16 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2550) ซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ
สามารถครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยสูงถึงร้อยละ 14.69 ของตลาด
ในส่วนของการรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าส่วนมากของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานถึง 21 ปี (พ.ศ.2530 – พ.ศ. 2550) ซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ สามารถครองส่วนแบ่งตลาดรับประกันภัยรถยนต์สูงถึง
ร้อยละ 22.62
ซึ่งส่วนแบ่งตลาดดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจของ บริษัทฯ ที่ได้รับโอกาสจากประชาชนจำนวนมากของประเทศให้
ดูแลและคุ้มครองความสูญเสียของลูกค้า มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ
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the company’s exquisite standard. The quality of automobile parts is also emphasized; along with standard
tools for repairing procedures and the impression of service in identical with the dealership repairing service.
For further efﬁciency in repairing services, the outstanding quality of tools, and the durable and prolong
used period paints, such as 2K (2-Komponent) painting system, are the other areas focused on the perfection
in repairing quality as well as the guarantees in quality of automobile parts which cannot be neglected
otherwise. In terms of contingent vehicle needs, The Viriyah Insurance, along with SIXT Rent-A-Car—The
Germany’s top car rental operator and world-class car rent, offers exclusive rental car at very special rental
rates for Viriyah customers.
Speediness in claim settlement
For the effectiveness in performance of claim settlement, the company highlights the convenient and fairness
procedures to facilitate customers’ demand in rational timeframe. Compensation for claims can be settled
directly by the approval authorization of local or nearest claim service centers with the maximum claim limit
of 500,000 baht. This solution obviously shortens unnecessary waiting time frame and avoids frustrations
from waiting for claim approval from headquarter.

Marketing, Financing, and Business Networking Highlights
Over the decades of operation, the company maintains such strengths and excellence in several aspects which
are marketing, ﬁnancing, and business networking. According to this regard, the reputation expands and
guarantees the company’s image of being the confidence provider in guarding our customers’ valuable
belongings, properties, and lives.
Marketing
In terms of marketing, the consistent marketing performance of the company is acknowledged throughout
the insurance industry and even the nation. Being credited for the particular matter, the statistics showed
the largest market share in non-life insurance industry gained by The Viriyah Insurance for the past 16 years
(from 1992 to 2007) and accounted at approximately 14.69 percent of total market share.
In automobile underwriting aspect, the common trust and conﬁdence of major policy holders in Thailand
place in our hands with pride as to be shown over the past 21 years of statistical statement (from 1987 to
2007) with the automobile insurance market share of 22.62 percent in 2007.

The particular statistics in automobile insurance market share reﬂects the immense opportunities given from
the majority of people in Thailand to our company, which is the inspiration appreciated by every executive
and staff in the organization to steer forward over 60 years of operation.
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ส่วนแบ่งตลาดรับประกันวินาศภัยทั้งระบบ (พิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับตรง) ปี 2550 และปี 2549
เบี้ยประกันภัยรับตรง (หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2550
ปี 2549

บริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

วิริยะประกันภัย
ทิพยประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
อื่นๆ (68 บริษัท)
รวม

1.
2.
3.
4.
5.

วิริยะประกันภัย
ทิพยประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
อื่นๆ (68 บริษัท)

14,782.11
7,883.28
6,727.50
4,251.71
3,486.53
63,516.81
100,647.94

ส่วนแบ่งตลาด (%)
ปี 2550
ปี 2549

13,644.65
8,316.81
6,561.77
3,461.55
3,423.10
59,683.33
95,091.21

14.69
7.83
6.68
4.22
3.46
63.11
100.00

7.83%

14.69%
7.83%
6.68%
4.22%
3.46%
63.11%

6.68% 4.22%

14.35
8.75
6.90
3.64
3.60
62.76
100.00

3.46%

14.69%

2550

ทีม่ า : กองส่งเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551

63.11%

ส่วนแบ่งตลาดรับประกันภัยรวมทั้งระบบของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ปี พ.ศ. 2541-2550
ส่วนแบ่งตลาด (%)
15

14.69
14.35
14.13

13.92

14

13.39

13.47

13.29

2546

2547

2548

12.62

13
12.27

11.97

12
11
10
2541

2542

2543

2544

2545

2549

2550
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Overall Non-life Insurance Market Shares (by Direct Premium) Year 2007 and 2006
Direct Premium (Unit : Million Baht)
Company

Market Share (%)

Year 2007

Year 2006

Year 2007

Year 2006

14,782.11

13,644.65

14.69

14.35

1. The Viriyah Insurance
2. Dhipaya Insurance

7,883.28

8,316.81

7.83

8.75

3. Bangkok Insurance

6,727.50

6,561.77

6.68

6.90

4,251.71

3,461.55

4.22

3.64

3,486.53

3,423.10

3.46

3.60

63,516.81

59,683.33

63.11

62.76

100,647.94

95,091.21

100.00

100.00

4. Syn Mun Kong Insurance
5. Safety Insurance

Others (68 companies)
Total

6.68%

1. The Viriyah Insurance

7.83%

14.69%

2. Dhipaya Insurance

7.83%

3. Bangkok Insurance

6.68%

4. Syn Mun Kong Insurance

4.22%

5. Safety Insurance

3.46%

4.22%
3.46%

14.69%

Others (68 companies)

2007

63.11%

63.11%

Source : Insurance Promotion and Information Division,
Ofﬁce of Insurance Commission

Overall Non-life Insurance Market shares of The Viriyah Insurance (by Direct Premium) During The Year 1998-2007
Market shares (%)
14.69

15

14.35
14.13

13.92

14

13.39

13.47

13.29

2003

2004

2005

12.62

13
12.27

11.97

12

11

10
1998

1999

2000

2001

2002

2006

2007
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ส่วนแบ่งตลาดรับประกันภัยรถยนต์ (พิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับตรง) ปี 2550 และปี 2549
เบี้ยประกันภัยรับตรง (หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2550
ปี 2549

บริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

วิริยะประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
อื่นๆ (68 บริษัท)
รวม

13,857.34
3,632.07
3,289.51
2,981.48
2,912.29
34,588.47
61,261.16

ส่วนแบ่งตลาด (%)
ปี 2550
ปี 2549

12,953.86
2,924.60
3,272.65
2,507.86
2,790.84
32,305.96
56,755.77

22.62
5.93
5.37
4.87
4.75
56.46
100.00

22.82
5.15
5.77
4.42
4.92
56.92
100.00

5.93% 5.37%

1.
2.
3.
4.
5.

วิริยะประกันภัย
22.62%
สินมั่นคงประกันภัย
5.93%
กรุงเทพประกันภัย
5.37%
แอลเอ็มจี ประกันภัย 4.87%
ประกันคุ้มภัย
4.75%
อื่นๆ (68 บริษัท)
56.46%

4.87%

22.62%

4.75%

2550

ทีม่ า : กองส่งเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551

56.46%

ส่วนแบ่งตลาดรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ปี พ.ศ. 2541-2550
ส่วนแบ่งตลาด (%)
24
22.82

22.62

2549

2550

23
22.10

22.10

22.04
21.59

22
20.95

20.80

2544

2545

21.26

21
20.13
20
19
2541

2542

2543

2546

2547

2548
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Motor Insurance Market Shares (by Direct Premium) Year 2007 and 2006
Direct Premium (Unit : Million Baht)
Company

Market Share (%)

Year 2007

Year 2006

Year 2007

Year 2006

13,857.34

12,953.86

22.62

22.82

1. The Viriyah Insurance
2. Syn Mun Kong Insurance

3,632.07

2,924.60

5.93

5.15

3. Bangkok Insurance

3,289.51

3,272.65

5.37

5.77

4. LMG Insurance

2,981.48

2,507.86

4.87

4.42

5. Safety Insurance

2,912.29

2,790.84

4.75

4.92

34,588.47

32,305.96

56.46

56.92

61,261.16

56,755.77

100.00

100.00

Others (68 companies)
Total

5.93%

1. The Viriyah Insurance

5.37%

22.62%

4.87%

22.62%

2. Syn Mun Kong Insurance

5.93%

3. Bangkok Insurance

5.37%

4. LMG Insurance

4.87%

5. Safety Insurance

4.75%

Others (68 companies)

4.75%

2007

56.46%

56.46%

Source : Insurance Promotion and Information Division,
Ofﬁce of Insurance Commission

Moter Insurance Market shares of The Viriyah Insurance (by Direct Premium) During The Year 1998-2007
Market shares (%)
24
22.82
23
22.10

22.10

22.62

22.04
21.59

22
20.95

20.80

2001

2002

21.26

21
20.13
20

19
1998

1999

2000

2003

2004

2005

2006

2007
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ด้านการเงิน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มีความมั่นคงด้วยฐานะทางการเงิน โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
1,400 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 16,109.59 ล้านบาท และในส่วนของรายได้ บริษัทฯ มีรายได้
จากการรับประกันจำนวน 15,055.23 ล้านบาท และมีเงินกองทุนสำรองในปี 2550 จำนวนสูงถึง 2,031.68 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกองทุน

16,109.59
13,364.33
2,745.26
2,031.68

ผลประกอบการ
เบี้ยประกันรับรวม
เบี้ยประกันรับสุทธิ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

15,055.23
14,762.91
14,281.10
413.14
527.84
28.89
655.90
46.85

ด้านเครือข่ายธุรกิจ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มีเครือข่ายธุรกิจมากมายหลายสาขา แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและเชี่ยวชาญในดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความอุ่นใจและความสะดวกรวดเร็วในการบริการให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจ
ในเครือจำนวนมาก อาทิ เช่น
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บริษัท วิริยะพานิช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันทาไม้ตราปลาตะเพียน และ ยาแก้ไอวิริยะ
และยังคงผลิตและจำหน่ายมาจนถึงในปัจจุบัน
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เป็นบริษัทในเครือธนบุรีที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์
ดำเนินการด้านศูนย์บริการ/ซ่อมและนำเข้าอะไหล่รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 เป็นบริษัทตัวแทนผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และได้รับ
ความไว้ ว างใจจากบริ ษ ั ท เดมเลอร์ไ ครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกั ด ให้เป็ นผู ้ ป ระกอบรถยนต์ เมอร์ เซเดส-เบนซ์
รุ่น C-Class, E-Class, S-Class และ A-Class ภายใต้มาตรฐานคุณภาพการประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนส์ จากบริษัท
เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอจี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานประกอบรถยนต์ถึง 2 แห่งด้วยกัน
ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 และ
ISO 14001:2004 จาก TÜV Rheinland
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Financing
The Viriyah Insurance secures its ﬁnancial strength with the total net assets of 16,109.59 million Baht and the
fully paid-up registered capital of 1,400 million Baht in addition with the total written premiums of 15,055.23
million Baht for the revenue side of ﬁnancial statement. In 2007, the company holds the capital retention
of 2,031.68 million Baht.
As of December, 31st 2007
(Unit : Million Baht)
Financial Status
Total Assets

16,109.59

Total Liabilities

13,364.33

Shareholder’s Equity

2,745.26

Capital Fund

2,031.68

Financial Performance
Underwriting Income

15,055.23

Net Premium Written

14,762.91

Earned Underwriting Income

14,281.10

Net Investment Income
Gain on Investment in Securities
Other Income
Net Proﬁt
Proﬁt per Share

413.14
527.84
28.89
655.90
46.85

Business Networking
In complementing insurance service offered by The Viriyah Insurance, the company established and developed
several diversiﬁed range of businesses as purposes to comfort customers’ needs and mirrors solid foundation

1
2

of the company. Such businesses include;
Viriyah Panich Co., Ltd.
The company was founded in 1917 as a producer of wood lacquer brand called “Pla Tapian” and the “Viriyah”
Cough Syrup; both of which are currently produced and distributed throughout the market.
Thonburi Panich Co., Ltd.
The company was founded in 1941 as the initiate origin of entering the automobile industry for the entire
related businesses. The company operates its maintenance service and as importer of automobile parts

3

from Germany.
Thonburi Auto Assembly Co., Ltd.
The company was founded in 1961 as a formal assembly and distributor of Mercedes-Benz automobile brand
in Thailand under the universal standard of Daimler-Chrysler AG Co., Ltd. from Germany. In the present, the
company has a total of 2 auto assembly plants under the certiﬁed administration according to ISO standard
from TÜV Rheinland.
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บริษทั เมืองโบราณ จำกัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2515 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ นำเสนอภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมทีร่ งุ่ เรือง
ของประเทศไทย ให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเยาวชนได้ศึกษาและรับรู้สิ่งที่เป็นสมบัติล้ำค่าทางอารยธรรมของตนที่
สืบทอดจากบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้มีโอกาสรับรู้และศึกษาความเจริญ
รุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศไทยในอดีต ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน โดยความเจริญรุ่งเรืองดังกล่าวถูกนำเสนอผ่านทาง เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างทรงของ
พระอินทร์) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ถูกสร้างขึ้นมาเป็นประติมากรรมลอยตัวด้วยวัสดุโลหะทองแดง ที่มีความสูง
ขนาดตึก 17 ชั้น และ ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี เป็นปราสาทไม้ขนาดใหญ่ริ่มฝั่งทะเล แกะจำหลักลวดลาย
ตกแต่งเป็นรูปประติมากรรม และลวดลายที่แสดงออกเป็นสื่อทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม
บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีสำนักพิมพ์ในเครือ ได้แก่ สำนักพิมพ์
สารคดีและสำนักพิมพ์เมืองโบราณ ผลิตนิตยสารชั้นนำเชิงให้ความรู้แก่ผู้อ่าน อาทิ “สารคดี” นิตยสาร “เมืองโบราณ”
คู่มือนำเที่ยว “เที่ยวทั่วไทย ไปกับนายรอบรู้” ฯลฯ
บริษัท วิริยะซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เป็นบริษัทที่ทำการผลิต และจัดซื้ออะไหล่ที่ใช้ในงานซ่อมของ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในโครงการของบริษัทวิริยะประกันภัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สร้างความมั่นใจว่า
ลูกค้าจะได้รับอะไหล่ที่มีมาตรฐานอย่างรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงปัญหางานซ่อมหยุดชะงักเนื่องจากการขาดแคลนอะไหล่
บริษัท วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เป็นอู่ซ่อมตัวถังและสีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองจาก บริษัท เดมเลอร์-ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าที่ใช้ประกันภัยของบริษัท
วิริยะประกันภัย จำกัด รวมถึงลูกค้าทั่วไปที่ใช้รถยนต์ Mercedes-Benz เพื่อให้ความอุ่นใจแก่ลูกค้าด้วยศูนย์ซ่อมรถยนต์
Mercedes-Benz ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยพร้อมด้วยเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย สามารถรองรับความต้องการ
ด้านงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง

ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ด้ า น จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ แ ล ะ สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
วิริยะประกันภัยกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมซึง่ พวกเราอาศัยอยูร่ ว่ มกัน ด้วยความมุง่ มัน่ อย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในสังคม
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นในการจัดการผลตอบแทนที่ได้จากชุมชนกลับคืนสู่สังคม ดังนั้น
จึงได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นทุกปีโครงการต่างๆ เพื่อสังคมโดย บริษัท
วิริยะประกันภัย จำกัด จึงเกิดขึ้นมากมายต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ด้วยโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการ “ก.ไก่ใส่ตู้” เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทที่ขาดแคลน ซึ่งการศึกษา
จัดเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงเน้นส่งเสริมด้านการศึกษาเสริมโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร
เรื่องราว และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากมายจากการอ่านหนังสือ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือ ตู้หนังสือ อุปกรณ์
การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน
ห่างไกลความเจริญและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคด้วยเช่นกัน
โครงการ “อบรมเสริมความรูแ้ ก่ผขู้ อรับใบอนุญาตขับรถยนต์” บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก
จัดโครงการนีข้ น้ึ เพือ่ พัฒนาทักษะของผูเ้ ข้าอบรมให้ขบั ขีอ่ ย่างถูกต้องและช่วยแก้ปญ
ั หาจราจรและลดอุบตั เิ หตุรวมถึงเพือ่ ให้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ทำความเข้าใจเกีย่ วกับ พ.ร.บ.รถยนต์และกฎจราจร โดยผูท้ ผ่ี า่ นการทดสอบจะได้รบั วุฒบิ ตั รและใบขับขีท่ นั ที
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The Ancient City
The Thai authentic and traditional-oriented city was established in 1972 for the purpose of enlightening overall
image during Thailand’s great era. Moreover, for the young generation and foreigners, the spread of wisdom
in forms of scenery and entertainment about the custom from our ancestors is another purpose that the
Ancient City intends to contribute to today’s society. With the reﬂection of ancient civilization in mind,
the expression represents through several forms; and of which are The Ancient City, The Erawan Museum
situated at Samutprakarn with the famous Indra’s elephant statue that has an equivalent height of 17-ﬂoor
building, and The Sanctuary of Truth located along the Pattaya Bay.

5

Viriyah Business Co., Ltd.
The company was founded in 1985, as a publishing company, with 2 publishing magazines under its business
line which are the Feature Magazine (Sarakadee Magazine) and the Ancient City magazine. The company’s
major publishing feature is in the forms of educated and culture-related reading materials.

6

Viriyah Supply Co., Ltd.
The company was founded in 1991 as an automobile part supplier used among repairing facilities under
The Viriyah Insurance’s contracts. The auto-part supply company, undoubtedly, ensures the quality of auto
parts and solves the shortage of parts problems in the effective manner.

7

Viriyah Car Body Service Co., Ltd. (VCB)
The company, founded in 2001, is solely granted for the quality certiﬁcation of body and paint repairing service
rated by DaimlerChrysler Co., Ltd. (Thailand). Being the largest Mercedes-Benz repairing facility in Thailand,
the company ensures Mercedes-Benz owners and The Viriyah Insurance’s clients with comfort and adequate
repairing service accordingly.
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โครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัดโครงการนีข้ น้ึ
ด้วยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยและเตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยให้บริการ
ตรวจรถฟรี 20 รายการ
โครงการ “เมาไม่ขับ” บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจรทางบก, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์และจับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนด
เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้โครงการ “เมาไม่ขับ” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2542 จนถึงปัจจุบันเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน
โครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง” บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล
และจส.100 จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่รถจอดเสียในผิวการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนนและป้องกันกรณีมิจฉาชีพแอบแฝงในรูปของ
การช่วยเหลือ
โครงการ”ตำรวจเด่น พลเมืองดี Top Cops Top People” บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล
มอบรางวัลและวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนที่ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยอาศัยพลังของประชาชนทั่วไปให้ช่วยกัน
สอดส่องดูแลสังคมให้ปลอดภัย
โครงการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการดังกล่าวขึน้ เพือ่ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย
และไม่ประมาทในการใช้ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง
โครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ” บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับบริษัท แปซิฟิคคอเปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ดำเนิน
รายการวิทยุเพื่อการจราจร (จส.100) จัดโครงการ “คนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุ” เพื่อต้องการช่วยลดอุบัติภัย และปัญหา
จราจรอื่นๆ บนท้องถนนให้น้อยลง รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป
พร้อมทั้งเสนอความคิดในเรื่องประโยชน์ของการทำประกันภัยให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริง
โครงการ “พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ” บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนิน
รายการวิทยุเพื่อการจราจร (จ.ส.100) จัดโครงการ “พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจที่ยากจน ซึ่งเจ้าของรถยนต์ทุกคันสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แต่อย่างใด เพียงแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการกับทางบริษทั ฯ ผ่านการซือ้ พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ในโครงการ “พ.ร.บ.เพื่อลิ้นหัวใจ” โดยในการนี้โครงการจะนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ของท่านมูลค่า 100 บาท
เข้าสมทบกองทุนบริจาคเงินเพื่อซื้อลิ้นหัวใจกับ จส.100 และนอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสมทบเข้ากองทุนเพิ่มอีก 100 บาท
นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อีกมากมายรวมถึงการบริจาค
ปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการดำรงชีพเพื่อการสาธารณะประโยชน์และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมอย่างแท้จริง
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Business ethics and responsibilities highlights
Rather than focusing solely on its business, The Viriyah Insurance realized the importance responsibilities
towards society, and constantly putting contribution in improving the quality of life as well as the security of
life and property. According to this concern, the company allocated portion of its operation assets to initiate
activities and projects consistently and annually towards our society. Such activities and projects are;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stationary and Books for Children Project
Driving License Training Course Project
Vehicle Inspection Prior To Driving Project
Drive Don’t Drink Project
Roadside Assistant Project
Top Cops – Top People Project
Road Safe Campaign During Songkran Festival Project
Car Lovers Reduce Accidents Project
Compulsory Insurance for Valvular Heart Fund Project

Besides the mentioned contributions, there are numbers of social activities and donations for good cause
at the company’s expenses for the society’s beneﬁts and essential complement as a whole.

: กิ จ ก ร ร ม ใ น ปี 2 5 5 0 :
: Our Social Contributions In 2007 :
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โครงการ “ก.ไก่ใส่ตู้”
การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จึงมุ่งเน้นส่งเสริม
สนับสนุนและจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ อาทิ โครงการ “ก. ไก่ใส่ต”ู้ เพือ่ มอบทุนการศึกษา หนังสือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กฬี า แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามชนบท ที่ห่างไกล
ความเจริญ ให้ได้มโี อกาสในการพัฒนาความรู้ เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจ และรักการอ่านเห็นประโยชน์
มากมายจากการอ่านหนังสือ

Recognizing the significance of social responsibility, The Viriyah Insurance continuously promotes a better
the quality of life and well-being of Thai people by supporting in many social contribution activities.
The following describes our social activities in 2007

Social Contribution Activities by Viriyah
Books Donation for Needy Children Project (“Kor Kai Sai Tu” in Thai)
In realizing that education is a fundamental driving force behind national development. Viriyah
Insurance places a very strong focus on improving basic education of needy children. The company
runs a successful book donation program, called “Kor Kai Sai Tu” (in Thai). The project aims to
provide needy students in rural areas with educational opportunities. It gives children an opportunity
to improve their knowledge by encouraging them to read and write. To allow such opportunity, the
company provides educational funds, books, basic school supplies as well as toys and clothes to
needy school in rural areas.
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กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร
โครงการ “อบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้ขับขี่อย่างถูกต้องและช่วยแก้ปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุรวมถึง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์และกฎจราจร โดยผู้ที่ผ่านการอบรมฯ และทดสอบ
ภาคปฏิบัติจะได้รับวุฒิบัตรและใบขับขี่ทันที ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 18 ปี
โครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ณ ศูนย์ซอ่ มมาตรฐานวิรยิ ะประกันภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย
และเตรียมพาหนะให้พร้อมก่อนการเดินทาง โดยให้บริการตรวจรถฟรี 20 รายการ
โครงการ “เมาไม่ขับ”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ต รวจวั ด แอลกอฮอล์ แ ละจั บ ผู้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะที่ มี ร ะดั บ แอลกอฮอล์ เ กิ น กว่ า กฎหมายกำหนด
เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้โครงการ “เมาไม่ขับ” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542
จนถึงปัจจุบันเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนที่เกิดจากการเมาแล้วขับ
โครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และจส.100 จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ประชาชนที่รถจอดเสียในผิวการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบนท้องถนนและป้องกันกรณีมิจฉาชีพแอบแฝงในรูปของการช่วยเหลือ
โครงการ ”ตำรวจเด่น พลเมืองดี Top Cops Top People”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล มอบรางวัลและวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนที่
ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกัน
การก่ออาชญากรรมโดยอาศัยพลังของประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมให้ปลอดภัย
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการรณรงค์เพือ่ ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและไม่ประมาทในการขับขี่ หรือเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ หรือลอยกระทง เพื่อลด
การเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง

กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น เ อ ก ช น
โครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับบริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินรายการวิทยุเพื่อการจราจร (จส.100)
จัดโครงการ “คนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุ” เพื่อร่วมกันลดอุบัติภัย และปัญหาการจราจรอื่นๆ บนท้องถนนให้น้อยลง รวมถึง
สร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำ
ประกันภัยให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริง
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Viriyah Projects Coordinated with the government
Drivers License Training Course Project
With the purposes of reducing the trafﬁc congestion and accidents, The Viriyah Insurance with the cooperation
of Department of Land Transport conducted the understanding of automobile acts and trafﬁc regulations.
The completed course attendees will automatically receive the certiﬁcate and license. The project has been
continued for more than 18 years.
Vehicle Inspection Before Driving
The Viriyah Insurance, along with the Land Transportation Department, creates this project to encourage
vehicle owners to well-prepared and examined their vehicles before going on any holiday road trip. The
company offers a free vehicle check-up at any company’s preferred repair facilities/garages located near
the customers in order to ensure their vehicles to be ready and safe for a long-distance drive.
Don’t Drive Drunk Project
Nowadays automobile accidents are reported as a major factor that causes the loss of lives and disabilities
among Thai people especially in drunk driving behavior. The company and the Trafﬁc Police Division encourage
and enforce drunken people not to drive, and establish alcohol-level check-points under the campaign called
“Don’t Drive Drunk”. The project is still on going until now.
Roadside Assistance Project
Trafﬁc congestions in Bangkok are not only caused by car accidents, but also the case of vehicles broken-down.
The Viriyah Insurance, with cooperation of the Metro Police Bureau, and Paciﬁc corporation, the producer
of the famous trafﬁc report radio channel FM 100.0 MHz, established the project to help reducing the trafﬁc
congestion problems by providing reporting the emergency roadside assistance.
The Great Citizen and Police “Top Cops Top People” Help Reducing Crime Project
To prevent and eliminate the crimes from Thai society, The Viriyah Insurance collaborated with Metro Police
Bureau, in the honor to the remarkable citizens and impressively well-behaved police ofﬁcers. Awards and
certiﬁcate will be given to the citizens who informing the useful information about the crimes and the police
ofﬁcers who always work with great effort.
The Road Safe Campaign
The Viriyah Insurance along with the Royal Thai Police, created this project to persuade people especially
car and truck drivers to realize the road safety by carefully driving during the long holiday festivals such as
New year, Chinese new year, Songkran ,and Loy Kra Tong.

Viriyah Projects coordinated with private sector
Car Lovers Help Reduce Accidents Project
The Viriyah Insurance with cooperation of Paciﬁc Corporation Co., Ltd. The producer of the famous trafﬁc
radio report channel FM 100 MHz launched the “Car Lovers Help Reduce Accident” Project (so called
“Kon Rak Rod Chuay Lod Ubatihed” in Thai). It aims to reduce trafﬁc accidents and all related problems.
Moreover, the project also promotes safety awareness amongst automobile drivers in Thai community.
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โครงการ “พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินรายการวิทยุเพื่อการจราจร (จ.ส.100)
จัดโครงการ “พ.ร.บ. เพือ่ ลิน้ หัวใจ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคลิน้ หัวใจทีย่ ากจน ซึง่ เจ้าของ
รถยนต์ทุกคันสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงแจ้งความประสงค์ในการ
เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ผ่านการซื้อ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในโครงการ “พ.ร.บ.เพื่อลิ้นหัวใจ” โดย
โครงการฯ จะนำเงินค่าเบีย้ ประกันภัยพรบ.รถยนต์ จำนวน 100 บาท โดยบริษทั ฯ ร่วมสมทบทุนเพิม่ อีก 100 บาท เข้ากองทุน
เพื่อซื้อลิ้นหัวใจบริจาคให้กับผู้ยากจน

กิ จ ก ร ร ม ใ น ปี 2 5 5 0
กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดทำโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
1. โครงการ “ก.ไก่ใส่ตู้”
2. การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ในเรื่องต่างๆ อาทิ
• คู่มือประกอบการอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย
• หนังสือ “ง่วงอย่าขับ”
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อวันอันสดใส” และ “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ”
โครงการเพื่อสังคมที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. โครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง” ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และจส.100
2. โครงการ “ตำรวจเด่น พลเมืองดี Top Cops Top People” ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
3. โครงการ “รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในประเพณีตรุษจีน” ร่วมกับ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. โครงการ “รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในงานกาชาด” ร่วมกับ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการเพื่อสังคมที่ร่วมกับกรมขนส่งทางบก
1. โครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
2. โครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์”
3. สนับสนุนและร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”
โครงการเพื่อสังคมที่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
1. โครงการ “เมาไม่ขับ” ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ
2. โครงการ “ปีใหม่ไปให้ถึง Arrive Alive” ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ
3. โครงการ “รณรงค์เพือ่ ความปลอดภัยในช่วงประเพณีเข้าพรรษา” ร่วมกับ สสส. และกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. โครงการ “รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์” ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับและกรมขนส่งทางบก
5. โครงการ “พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ” ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100
6. โครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ” ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100
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Compulsory Insurance for Valvular Heart Fund Project
The Viriyah Insurance with cooperation of Paciﬁc Corporation Co., Ltd. The producer of the famous trafﬁc
report radio channel FM 100 MHz. The project aims to assist those who are suffering from heart disease
caused by valvular heart problems via communal donation. Customers who would like to support this project
can simply notify the company’s representatives when purchases the compulsory insurance. With every
single policy sold under this project, the company will make a contribution of 200 Baht on the compulsory
insurance purchased to the Valvular Heart Fund.

Our Social Contributions In 2007
Social Contribution Activities by Viriyah
1. The Books for Needy Children Project (“Kor Kai Sai Tu” in Thai)
2. Providing communication material to support social contribution activities such as:

•
•
•

Drivers Manual for Safety Driving Project
Don’t Drive While Drowsy booklet
“Exercise for Better health” Poster ad

Viriyah Projects Coordinated with the Royal Thai Police
1. Roadside Assistance Project coordinated with Metropolitan Police Bureau and JS100 Trafﬁc Radio station
2. The Great Citizen and Police “Top Cop Top People” Help Reducing Crime Project coordinated with Metropolitan

Police Bureau
3. Road Safety Campaign During Chinese New Year Festival coordinated with the Royal Thai Police
4. Drive Safety Campaign in Red Cross Fair coordinated with the Royal Thai Police

Viriyah Projects Coordinated with The Department of Land Transportation
1. Vehicle Check-up for Safety
2. Driver’s License Training Course Project
3. “The National Children’s Day” activity support

Viriyah Projects Coordinated with the government and private sector
1. “Don’t Drive Drunk” Project
2. “Arrive Alive” campaign
3. Road Safety campaign During Buddhist Lent Day coordinated with the Thai Health Promotion Foundation

and Information Division the Royal Thai Police
4. Road Safety campaign During Songkran Festival
5. Compulsory Insurance for Valvular Heart Fund
6. Car Lovers Help Reduce Accidents Project
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: ร า ง วั ล แ ห่ ง ค ว า ม ภู มิ ใ จ :
: Prestige Prizes and Awards :
The Best Insurance Company Awards
รางวัล THE BEST INSURANCE COMPANY ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน
บทพิสูจน์แห่งเกียรติยศด้านการประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 ปี 2004–2007 ในงานมอเตอร์โชว์
ซึ่งได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย, สมาคม
ผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย, ราชยานยนต์แห่งประเทศไทย, บริษัท กรังด์ปรีซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานอันโดดเด่น ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งอย่างมืออาชีพพร้อมที่จะพัฒนาและ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
The Best Insurance Company Awards received at Thailand’s 2004-2007 Motor Show
as the number 1 Motor Insurance Company illustrates the outstanding performance of
The Viriyah Insurance for its professionally high standard of services.

Trusted Brand Awards
รางวัล TRUSTED BRAND ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ปี 2004–2006 จากนิตยสาร Reader’s Digest
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงชื่อเสียงและความไว้วางใจในการให้
บริการของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ด้วยความเพียรพยายามที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลัก “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย”
ตลอดจนการให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ
อย่างต่อเนื่องเสมอมา
In 2004-2006, The Viriyah Insurance has also consecutively been awarded with the
Trusted Brand for the third consecutive year (2004-2006) from the well-known Reader’s
Digest magazine. As a result, the company is proud of its operation under its motto
“Fairness Is Our Policy”, which tends to enhance customer satisfactions as well as social
contributions.
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Outstanding Organization
รางวัล “หน่วยงานดีเด่น” ทีม่ ผี ลงานในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบตั ภิ ยั ประจำปี 2549
จากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ในงานวันชมรมรณรงค์รักความ
ปลอดภัย ครั้งที่ 7
“Outstanding Organization” Award has been rewarded since The Viriyah Insurance
has participated In 2006 Accident Prevention Promotion Plan with National Accident
Prevention Promotion Subcommittee In the 7 th Safety Promotion Day.

Thailand’s Most Admired Brand & Why we buy
แบรนด์อันดับ 1 ของบริษัทประกันภัย 4 ปีซ้อน (2004-2007) จากผลการวิจัย “Thailand’s Most
Admired Brand & Why We Buy” ของนิตยสาร BrandAge ซึ่งเป็นงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันภัยของผู้บริโภคในประเทศไทย
โดยผลการวิจัยระบุว่า จากปัจจัยดังกล่าว ผู้บริโภคได้เลือกวิริยะประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัย
อันดับหนึ่งในแต่ละปัจจัย นอกจากนั้นก็ยังเป็นบริษัทที่ประชาชนให้ความเชื่อถือสูงสุด ประจำปี
2550 ในประเภทธุรกิจประกันภัย ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 อีกด้วย
The Viriyah Insurance has been voted as the number-one insurance company for the 4th
consecutive year (from 2004 to 2007) by Thailand’s consumer in the “Thailand’s Most
Admired Brand & Why we buy?” research.
The research conducted by “BrandAge” Magazine illustrated the important factors used
in consumer’s decision making why they bought. Moreover, from those factors, The Viriyah
Insurance has been chosen as the number 1 in each category. Furthermore, it has been
placed as the most trusted brand in 2007 in non-life insurance business for the 4th
consecutive year as well.
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: ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต :
เ ส น อ ผู้ ถื อ หุ้ น บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 30 เมษายน 2550
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ซึง่ กำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทัง้ ทีเ่ ป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหาร
เป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป

(เทอดทอง เทพมังกร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3787
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
25 เมษายน 2551
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: Audit report of Certified Public Accountant :
To the shareholders of The Viriyah Insurance Co., Ltd.
I have audited the balance sheet of The Viriyah Insurance Co., Ltd. as at 31 December 2007, and the related
statements of income, changes in shareholders’ equity and cash ﬂows for the year then ended. The Company’s
management is responsible for the correctness and completeness of information presented in these
ﬁnancial statements. My responsibility is to express an opinion on these ﬁnancial statements based on my
audit. The ﬁnancial statements for the year ended 31 December 2006 of The Viriyah Insurance Co., Ltd.
were audited by another auditor who expressed an unqualiﬁed opinion on those ﬁnancial statements in his
report dated 30 April 2007.
I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require
that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the ﬁnancial statements
are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the ﬁnancial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and signiﬁcant estimates made by management, as well as evaluating the overall ﬁnancial
statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the ﬁnancial statements referred to above present fairly, in all material respects, the ﬁnancial
position of The Viriyah Insurance Co., Ltd. as at 31 December 2007, and the results of its operations and cash
ﬂows for the year then ended, in accordance with generally accepted accounting principles.

(Thirdthong Thepmongkorn)
Certiﬁed Public Accountant
Registration No. 3787
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
25 April 2008
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บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด

: ง บ ดุ ล :
ณ วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0 แ ล ะ 2 5 4 9

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วเงิน
หุ้นทุน
หุ้นกู้
หลักทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวมเงินให้กู้ยืม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมสุทธิ
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์-สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2550

(หน่วย : บาท)
2549

1,013,664,571
49,688,621
2,367,778,094
4,873,035,404
448,292,486
51,372,652
8,803,831,828

566,039,806
1,446,402,498
4,827,350,306
624,348,037
54,133,777
7,518,274,424

626,429,384
4,667,891
631,097,275
(5,627,162)
625,470,113

661,473,808
3,054,152
664,527,960
(5,627,162)
658,900,798

343,394,497
2,588,161,447
278,058,631
3,453,348
2,564,299
3,091,245,711
87,534,032
72,028,632
25,534,671
188,309,384
16,109,586,593

455,332,129
2,796,817,028
269,196,222
2,916,154
3,902,069
2,937,978,943
46,008,788
70,744,724
17,917,513
216,604,657
14,994,593,449

5

4

6

4, 7
9
10

4, 11
4, 12
13
14
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The Viriyah Insurance Co., Ltd.

: Balance sheets :
As at 31 December 2007 and 2006

(Amounts : Baht)
Assets

Investment in securities

Note

Treasury bills
Notes
4

Debentures
Other securities
Total investment in securities
Loans

2006

1,013,664,571

566,039,806

49,688,621

-

2,367,778,094

1,446,402,498

4,873,035,404

4,827,350,306

448,292,486

624,348,037

51,372,652

54,133,777

8,803,831,828

7,518,274,424

626,429,384

661,473,808

4,667,891

3,054,152

631,097,275

664,527,960

5

Bonds

Stocks

2007

6

Mortgage loans
Others
Total loans
Less Allowance for doubtful accounts

(5,627,162)

Total loans - net

(5,627,162)

625,470,113

658,900,798

4, 7

343,394,497

455,332,129

9

2,588,161,447

2,796,817,028

10

278,058,631

269,196,222

Deposits on reinsurance treaties

3,453,348

2,916,154

Due from reinsurers

2,564,299

3,902,069

3,091,245,711

2,937,978,943

87,534,032

46,008,788

4, 12

72,028,632

70,744,724

Intangible assets

13

25,534,671

17,917,513

Other assets

14

188,309,384

216,604,657

16,109,586,593

14,994,593,449

Other investments
Hire - purchase receivables - net
Cash and deposits at ﬁnancial institutions
Premises and equipment

Uncollected premiums

4, 11

Accrued income on investments
Other receivables

Total assets

The accompanying notes are an integral part of these ﬁnancial statements
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บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด

: ง บ ดุ ล :
ณ วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0 แ ล ะ 2 5 4 9

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สำรองตามกฎหมาย
- สำรองอื่นๆ
กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2550

(หน่วย : บาท)
2549

15
16

7,627,550,460
4,460,306,196
68,681,374
45,932,053
580,004,540
71,045,944
60,752,468
450,053,691
13,364,326,726

7,145,735,851
3,983,036,606
61,806,798
25,259,658
528,620,242
80,498,725
38,696,273
456,765,567
12,320,419,720

1,400,000,000
1,400,000,000
1,630,008,997

1,400,000,000
1,400,000,000
2,214,825,111

2,724,000
1,070,000
(288,543,130)
2,745,259,867
16,109,586,593

2,724,000
1,070,000
(944,445,382)
2,674,173,729
14,994,593,449

4, 17

18

19

19
19
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The Viriyah Insurance Co., Ltd.

: Balance sheets :
As at 31 December 2007 and 2006

(Amounts : Baht)
Liabilities and shareholders’ equity

Note

2007

2006

Unearned premium reserve

15

7,627,550,460

7,145,735,851

Loss reserves and outstanding claims

16

4,460,306,196

3,983,036,606

68,681,374

61,806,798

45,932,053

25,259,658

580,004,540

528,620,242

Income tax payable

71,045,944

80,498,725

Accrued expenses

60,752,468

38,696,273

450,053,691

456,765,567

13,364,326,726

12,320,419,720

Authorized share capital

1,400,000,000

1,400,000,000

Issued and paid-up share capital

1,400,000,000

1,400,000,000

19

1,630,008,997

2,214,825,111

- Legal reserve

19

2,724,000

2,724,000

- General reserve

19

1,070,000

1,070,000

Amount withheld on reinsurance treaties
Due to reinsurers
Commission payable

Other liabilities

4, 17

Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital

Surplus on revaluation of investments

18

Retained earnings
Appropriated

Unappropriated retained earnings (deﬁcit)
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

The accompanying notes are an integral part of these ﬁnancial statements

(288,543,130)

(944,445,382)

2,745,259,867

2,674,173,729

16,109,586,593

14,994,593,449

054

บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด

: ง บ กํ า ไ ร ข า ด ทุ น :
สํ า ห รั บ แ ต่ ล ะ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0 แ ล ะ 2 5 4 9

หมายเหตุ
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี-สุทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทน-สุทธิ
ค่าจ้างและบำเหน็จ-สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย-สุทธิ
กำไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

4

อัคคีภัย

ทะเล

รถยนต์

เบ็ดเตล็ด

(หน่วย : บาท)
2550
2549
รวม
รวม

218,306,112
(123,514,836)
94,791,276

70,640,426 14,032,349,906
(25,176,379)
45,464,047 14,032,349,906

733,929,400 15,055,225,844 13,890,922,309
(143,625,541) (292,316,756) (211,092,151)
590,303,859 14,762,909,088 13,679,830,158

(3,880,272)
98,671,548

3,364,681 396,800,582
42,099,366 13,635,549,324

85,529,618
481,814,609 1,115,382,731
504,774,241 14,281,094,479 12,564,447,427

22,038,755
2,990,782
2,432,071
167,733
27,629,341
71,042,207

13,887,109
3,259,615
2,439,921
20,518
19,607,163
22,492,203

313,141,056 8,748,031,609 7,908,353,570
25,477,109
302,799,104
217,083,756
75,879,757 2,367,682,557 2,239,623,099
113,219
301,470
242,348
414,611,141 11,418,814,740 10,365,302,773
90,163,100 2,862,279,739 2,199,144,654
413,141,117
399,817,337
527,839,579
8,091,206
28,886,854
21,427,770

4

20

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8,398,964,689
271,071,598
2,286,930,808

10,956,967,095
2,678,582,229

1,136,983,737 1,015,005,969
587,418,296
534,900,433
16,464,284
16,855,428
172,868,121
42,718,743
240,000
240,000
700,992,155
591,141,266
375,713,992
378,767,979
2,990,680,585 2,579,629,818
841,466,704
48,851,149
(185,564,452) (178,076,392)
655,902,252 (129,225,243)
46.85
(9.23)
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The Viriyah Insurance Co., Ltd.

: Statements of Income :
For the years ended 31 December 2007 and 2006
(Amounts : Baht)

Note

Fire

Marine

Motor Miscellaneous

2007

2006

Total

Total

15,055,225,844

13,890,922,309

Underwriting income
218,306,112

70,640,426

Less : Premiums ceded

(123,514,836)

(25,176,379)

Net premiums written

94,791,276

Premiums written

4

45,464,047

14,032,349,906

14,032,349,906

733,929,400

(143,625,541)
590,303,859

(292,316,756)
14,762,909,088

(211,092,151)
13,679,830,158

Less : Unearned premium reserve
increase (decrease) from previous year

3,364,681

396,800,582

85,529,618

481,814,609

1,115,382,731

98,671,548

(3,880,272)

42,099,366

13,635,549,324

504,774,241

14,281,094,479

12,564,447,427

22,038,755

13,887,109

8,398,964,689

313,141,056

8,748,031,609

7,908,353,570

2,990,782

3,259,615

271,071,598

25,477,109

302,799,104

217,083,756

2,432,071

2,439,921

2,286,930,808

75,879,757

2,367,682,557

2,239,623,099

167,733

20,518

-

113,219

301,470

242,348

27,629,341

19,607,163

10,956,967,095

414,611,141

11,418,814,740

10,365,302,773

71,042,207

22,492,203

2,678,582,229

90,163,100

2,862,279,739

2,199,144,654

413,141,117

399,817,337

Gain on investments in securities

527,839,579

8,091,206

Other income

28,886,854

21,427,770

1,136,983,737

1,015,005,969

587,418,296

534,900,433

Taxes and duties

16,464,284

16,855,428

Bad debt and doubtful accounts

172,868,121

42,718,743

240,000

240,000

Marketing and promotion expenses

700,992,155

591,141,266

Other operating expenses

375,713,992

378,767,979

Total operating expenses

2,990,680,585

2,579,629,818

841,466,704

48,851,149

Earned underwriting income
Underwriting expenses
Losses incurred, net
Loss adjustment expenses, net
Commissions and brokerages, net
Other underwriting expenses
Total underwriting expenses, net
Proﬁt on underwriting
Net investment income

4

Operating expenses
Personnel expenses

20

Premises and equipment expenses

Directors’ remuneration

Proﬁt before income tax expense
Income tax expense
Net proﬁt (loss)
Basic earnings (loss) per share

21

The accompanying notes are an integral part of these ﬁnancial statements

(185,564,452)

(178,076,392)

655,902,252

(129,225,243)

46.85

(9.23)
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บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด

: ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น :
สํ า ห รั บ แ ต่ ล ะ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0 แ ล ะ 2 5 4 9
(หน่วย : บาท)
ส่วนเกินทุน
(ต่ำกว่าทุน)
ทุนเรือนหุ้น
จากการ
ที่ออก เปลี่ยนแปลง
และชำระแล้ว มูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,400,000,000 1,318,295,501
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
- 896,529,610
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการ
ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
- 896,529,610
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,400,000,000 2,214,825,111
ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
- (584,816,114)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการ
- (584,816,114)
ที่รบั รู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,400,000,000 1,630,008,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรรเป็น
สำรองตาม
จัดสรรเป็น ยังไม่ได้จัดสรร
กฎหมาย
สำรองอื่น (ขาดทุนสะสม)
2,724,000

1,070,000

-

-

2,724,000

1,070,000

-

-

2,724,000

1,070,000

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(815,220,139) 1,906,869,362
-

896,529,610

- 896,529,610
(129,225,243) (129,225,243)
(944,445,382) 2,674,173,729
-

(584,816,114)

- (584,816,114)
655,902,252 655,902,252
(288,543,130) 2,745,259,867
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The Viriyah Insurance Co., Ltd.

: Statements of changes in shareholders’ :
For the years ended 31 December 2007 and 2006

(Amounts : Baht)
Surplus
Issued and

Balance at 1 January 2006

Retained earnings (deﬁcit)

(deﬁcit) on

Appropriated

Appropriated

Unappro-

Total

paid - up revaluation of

to legal

to general

priated

shareholders’

(deﬁcit)

equity

share capital

investments

reserve

reserve

1,400,000,000

1,318,295,501

2,724,000

1,070,000

-

896,529,610

-

-

-

896,529,610

-

896,529,610

-

-

-

896,529,610

-

-

-

-

(129,225,243)

1,400,000,000

2,214,825,111

2,724,000

1,070,000

(944,445,382)

(815,220,139) 1,906,869,362

Surplus on revaluation of
investments
Net income (expense) recognised
directly in shareholders’ equity
Net loss
Balance at 31 December 2006

(129,225,243)
2,674,173,729

Surplus (deﬁcit) on revaluation of
investments

-

(584,816,114)

-

-

-

(584,816,114)

-

(584,816,114)

-

-

-

(584,816,114)

655,902,252

Net income (expense) recognised
directly in shareholders’ equity
Net proﬁt

-

-

-

-

Ending balance at 31 December 2007 1,400,000,000

1,630,008,997

2,724,000

1,070,000

The accompanying notes are an integral part of these ﬁnancial statements

655,902,252

(288,543,130) 2,745,259,867
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บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด

: ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด :
สํ า ห รั บ แ ต่ ล ะ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0 แ ล ะ 2 5 4 9

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ(จ่าย)เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการ
รับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

2550

(หน่วย : บาท)
2549

14,717,373,460
(54,349,899)
(8,330,248,846)

13,328,726,826
97,332,047
(7,612,434,883)

(302,799,104)
(2,407,044,709)
(301,470)
(2,810,473,456)
368,880,474
23,191,526
(195,017,233)
1,009,210,743

(217,083,756)
(2,204,209,600)
(242,348)
(2,498,816,158)
371,055,783
16,037,453
(157,912,795)
1,122,452,569

4,251,505,363
43,719,333
217,637,926
1,190,598,609
75,792,482
5,779,253,713

5,027,854,944
462,922,726
237,118,079
265,633,780
75,748,033
6,069,277,562

(5,102,683,904)
(10,288,648)
(103,415,852)
(1,948,400,000)
(101,513,025)
(7,266,301,429)
(1,487,047,716)
(477,836,973)
2,417,338,468
1,939,501,495

(5,564,103,696)
(123,694,000)
(129,820,765)
(892,534,111)
(134,020,683)
(6,844,173,255)
(774,895,693)
347,556,876
2,069,781,592
2,417,338,468
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The Viriyah Insurance Co., Ltd.

: Statements of cash flows :
For the years ended 31 December 2007 and 2006

(Amounts : Baht)
Note

2007

2006

14,717,373,460

13,328,726,826

Cash ﬂows from operating activities
Direct premium written
Cash received (paid) for reinsurance

(54,349,899)

Losses incurred from direct insurance
Loss adjustment expenses from direct insurance
Commissions and brokerages from direct insurance
Other underwriting expenses
Operating expenses
Net investment income
Other income
Income tax paid

97,332,047

(8,330,248,846)

(7,612,434,883)

(302,799,104)

(217,083,756)

(2,407,044,709)

(2,204,209,600)

(301,470)

(242,348)

(2,810,473,456)

(2,498,816,158)

368,880,474

371,055,783

23,191,526

16,037,453

(195,017,233)

(157,912,795)

1,009,210,743

1,122,452,569

4,251,505,363

5,027,854,944

43,719,333

462,922,726

217,637,926

237,118,079

1,190,598,609

265,633,780

75,792,482

75,748,033

5,779,253,713

6,069,277,562

(5,102,683,904)

(5,564,103,696)

Loans

(10,288,648)

(123,694,000)

Other investments

(103,415,852)

(129,820,765)

(1,948,400,000)

(892,534,111)

(101,513,025)

(134,020,683)

Cash used in investing activities

(7,266,301,429)

(6,844,173,255)

Net cash used in investing activities

(1,487,047,716)

(774,895,693)

(477,836,973)

347,556,876

Net cash provided by operating activities
Cash ﬂows from investing activities

Cash ﬂows provided by
Investments in securities
Loans
Other investments
Deposits at ﬁnancial institutions
Premises and equipment
Cash provided by investing activities

Cash ﬂows used in
Investments in securities

Deposits at ﬁnancial institutions
Premises and equipment

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

8

The accompanying notes are an integral part of these ﬁnancial statements

2,417,338,468

2,069,781,592

1,939,501,495

2,417,338,468
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บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด

: ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น :
สํ า ห รั บ แ ต่ ล ะ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0 แ ล ะ 2 5 4 9

หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินทุนและสำรอง
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทบัญชีใหม่
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บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด

: ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น :
สํ า ห รั บ แ ต่ ล ะ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0 แ ล ะ 2 5 4 9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติเพื่อการนำเสนอจากกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1242
อาคารวิริยะพานิช ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนสำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 121/28 และ 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 6 และ 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บุคคลในตระกูลวิริยะพันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 48) บริษัท ธนบุรีพานิชลิสซิ่ง จำกัด (ถือหุ้น
ร้อยละ 14) และบริษัท เมืองโบราณ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 14) ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีน้ ำเสนอเพือ่ วัตถุประสงค์ของการรายงานเพือ่ ใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
ได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
นอกจากนั้น งบการเงินยังได้จัดทำขึ้นตามแบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ที่กำหนดไว้ตามคำสั่งนายทะเบียนที่
10/2545 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2545
ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐาน
การบัญชีที่ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
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: Notes to the financial statements :
For the years ended 31 December 2007 and 2006

These notes form an integral part of the ﬁnancial statements.
The ﬁnancial statements were authorised for issue by the directors on 25 April 2008.

1

General information
The Viriyah Insurance Co., Ltd. (“the Company”) is a company registered in Thailand and its registered head
ofﬁce was at 1242, Viriyah Panich Building, Krungkaseam Road, Pomprab, Bangkok.
In 2008, the new registered head ofﬁce of the Company is at 121/28 and 121/65, RS Tower, 6th Floor and 19th Floor,
Rachadaphisek Road, Dindang, Bangkok.
The major shareholders during the ﬁnancial year were Viriyahbhun family group (48% shareholding), Thonburi
Panich Leasing Co., Ltd. (14% shareholding), and The Ancient City Co., Ltd. (14% shareholding), of which these
two companies were incorporated in Thailand.
The principal activities of the Company are the provision of non - life insurance business.

2

Basis of preparation of the financial statements
The ﬁnancial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English
translation of the ﬁnancial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with
the Thai language.
The ﬁnancial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) including related
interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) and with
generally accepted accounting principles in Thailand. In addition, the ﬁnancial statements are prepared in
accordance with the Notiﬁcation of Registrar No. 10/2545 dated 6 March 2002, governing the format of the
ﬁnancial statements of non-life insurance companies.
The FAP has issued during 2007 a number of new and revised TAS which are only effective for ﬁnancial
statements beginning on or after 1 January 2008 and have not been adopted in the preparation of these
ﬁnancial statements. These new and revised TAS are disclosed in note 24.

064

บริษทั ได้ใช้ขอ้ ยกเว้นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 จึงไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
งบการเงินนีแ้ สดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ ให้แสดงเป็นหลักบาท ยกเว้น
ทีร่ ะบุไว้เป็นอย่างอืน่ งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณ
และข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
ซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะ
บันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
(ก) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูง
(ค) เบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประเมินจากจำนวนทีค่ าดว่าจะเก็บไม่ได้ จากเบีย้ ประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
ทั้งสิ้นที่มีอยู่ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และประเมินฐานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับ
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ณ วันที่ในงบดุล
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The Company has taken advantage of exemptions available under an announcement made by the FAP on 20
July 2007 and has not adopted the following TAS:
TAS 24 Segment Reporting
TAS 47 Related Party Disclosures
TAS 48 Financial Instruments : Disclosure and Presentation
The ﬁnancial statements are presented in Thai Baht, rounded in the notes to ﬁnancial statements to the
nearest Baht unless otherwise stated. They are prepared on the historical cost basis except as stated in the
accounting policies.
The preparation of ﬁnancial statements in conformity with TAS requires management to make judgements,
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities,
income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and various
other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form the basis
of making the judgements about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from
other sources. Accordingly, actual results may differ from these estimates.
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates
are recognised in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, or in the
period of the revision and future periods, if the revision affects both current and future periods.

3
(a)

Significant accounting policies
Foreign currencies
Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates
of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet date are translated to
Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation
are recognised in the statement of income.

(b)

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments.

(c)

Uncollected premiums and due from reinsurers
Uncollected premiums and due from reinsurers are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.
The allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premium
due and reinsurers due, on the basis of collection experience, and a review of the current status of the premium
due and reinsurers due as at the balance sheet date.
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(ง) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึง่ ถือไว้เพือ่ ค้าแสดงในราคายุตธิ รรม กำไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำไรขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายและหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีที่ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมี
สาระสำคัญกับวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้า หรือตั้งใจถือไว้จนครบ
กำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการ ตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึก
ในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้
ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถอื หุ้นโดยตรงเข้าในงบกำไรขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย
จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีที่ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญกับวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบดุล
การจำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยัง
ถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
(จ) เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยยอดเงินต้น
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างชำระและมูลค่าหลักประกัน
(ฉ) ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์แสดงมูลค่าตามยอดคงค้างตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นจำนวนเท่ากับผลเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ โดยการวิเคราะห์
ประวัตกิ ารชำระหนีแ้ ละการคาดการณ์เกีย่ วกับการชำระหนีใ้ นอนาคต โดยจะประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประมาณร้อยละ 2
ของยอดลูกหนีเ้ ช่าซือ้ คงเหลือหลังหักดอกผลจากการเช่าซือ้ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ลูกหนีจ้ ะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมือ่ ทราบว่าเป็นหนีส้ ญ
ู
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(d)

Investments
Investments in debt and equity securities
Debt securities and marketable equity securities held for trading are stated at fair value, with any resultant
gain or loss recognised in the statement of income.
Debt securities that the Company intends and is able to hold to maturity are stated at amortised cost less
impairment losses. The difference between the acquisition cost and redemption value of such debt securities
is amortised by a method giving result of immaterial difference from the effective interest rate method.
Debt securities and marketable equity securities other than those securities held for trading or intended to
be held to maturity, are classiﬁed as being available-for-sale and are stated at fair value, with any resultant
gain or loss being recognised directly in equity. The exceptions are impairment losses which are recognised
in the statement of income. When these investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously
recognised directly in equity is recognised in the statement of income. Where these investments are
interest-bearing, interest calculated using a method giving result of immaterial difference from the effective
interest method is recognised in the statement of income.
Equity securities which are not marketable are stated at cost less impairment losses.
The fair value of investments in securities classiﬁed as held-for-trading and available-for-sale is determined
as the quoted bid price at the balance sheet date.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together
with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in the statement of income.
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold
is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the
investment.

(e)

Loans
Loans are stated at the principal amounts.
The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the overdue period and the collateral value.

(f)

Hire - purchase receivables for motor
Hire - purchase receivables for motor are stated at the outstanding balances of hire-purchase agreements after
deducting unearned interest income and allowance for doubtful accounts.
The Company provides an allowance for doubtful accounts, equal to the estimated losses which might be
incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on the analysis of payment histories
and future expectations of receivable payments. The basic of allowance for doubtful accounts is computed at
the rate of 2% of outstanding hire-purchase receivables after deducting unearned interest income. Bad debts
are written off when incurred.
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วิ ธี ก ารคำนวณค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของบริ ษั ท แตกต่ า งไปจากวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ที่ ก ำหนดโดยสมาคมนั ก บั ญ ชี แ ละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่ออุปโภคและบริโภค
(Consumer Finance) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวกำหนดให้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้ที่
ค้างชำระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปโดยไม่นำหลักประกันมาหักจากยอดหนี้คงเหลือ บริษัทกำหนดแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามสถิติของหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยปีละประมาณ
ร้อยละ 1.5 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลจากการเช่าซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาและเห็นว่า
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่
(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

20
5
20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

อาคารที่ได้มาก่อนปี 2531 คำนวณโดยวิธีอัตราคงที่ของราคาตามบัญชีที่ลดลงในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีผลรวมจำนวนปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าพัฒนาระบบ สิทธิการเช่า และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ที่กิจการซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่า
ตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าตัดจำหน่าย
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
ค่าพัฒนาระบบ
ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
สิทธิการเช่า

5 ปี
5 ปี
ตามอายุสัญญาเช่า
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The Company’s method for calculating the allowance for doubtful accounts is different from the method
prescribed in the accounting guideline issued by the Institute of Certiﬁed Accountants and Auditors of Thailand
(“ICAAT”) Re: Providing allowance for doubtful accounts for consumer ﬁnance business (‘ICAAT Guideline’).
The ICAAT Guideline prescribes that allowance for doubtful accounts should be made in full for all outstanding
receivables that are overdue for over 3 installment periods without the deduction of collateral values.
The Company has a policy to set up allowance for doubtful account by its statistics of incurred bad debt in
the past 4 years. The Company has an annual average actual bad debt of approximately 1.5% of outstanding
hire-purchase receivables after deducting unearned interest income. However, management consider that the
Company’s policy for calculating the allowance for doubtful accounts is appropriate to the risk of the Company.
(g)

Premises and equipment
Owned assets
Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.
Depreciation
Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful life of
each part of an item of premises and equipment. The estimated useful lives are as follows:
20 years

Buildings

5 years

Land improvements

20 years

Building improvements
Utility systems

5 years

Vehicles

5 years

Furniture & ofﬁce equipment (excluded computer equipment)

5 years

Buildings which were acquired before 1988 are depreciated by constant percentage of declining-book value
method at the rate of 5% per annum.
Computer equipment, are depreciated by the sum of-the-year-digits method.
No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.
(h)

Intangible assets
Intangible assets consisted of system development, leasehold right and software license are stated at cost less
accumulated amortisation and impairment losses.
Amortisation
Amortisation is charged to the statement of income on a straight-line basis from the date that intangible assets
are available for use over the estimated useful lives of the assets. The estimated useful lives are as follows:
System development

5 years

Software license

5 years

Leasehold right

The term of the lease agreements
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(ฌ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูง
กว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยไม่ตอ้ งจำหน่าย
เงินลงทุนดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ
เงินลงทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุน
การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหลักทรัพย์ของบริษทั ทีถ่ อื ไว้จนกว่าจะครบกำหนด คำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์อื่น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ สินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ทไ่ี ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อน่ื ให้พจิ ารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
ในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า
เสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทได้สำรองเงินส่วนหนึ่งของรายได้เบี้ยประกันเป็นเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ดังนี้:
ประกันอัคคีภัย ตัวเรือ รถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด - วิธีถัวเฉลี่ยรายเดือนจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว) - เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
- เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง
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(i)

Impairment
The carrying amounts of the Company’s assets, are reviewed at each balance sheet date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amounts are estimated.
An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit
exceeds its recoverable amount. Impairment loss is recognised in the statement of income unless it reverses
a previous revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity.
When a decline in the fair value of an available-for-sale security has been recognised directly in equity and
there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognised
directly in equity is recognised in the statement of income even though the security has not been derecognised.
The amount of the cumulative loss that is recognised in the statement of income is the difference between
the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that security previously recognised in
the statement of income.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of the Company’s investments in held-to-maturity securities is calculated as the
present value of estimated future cash ﬂows, discounted at the original effective interest rate.
The recoverable amount of other assets is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In
assessing value in use, the estimated future cash ﬂows are discounted to their present value using a pre-tax
discount rate that reﬂects current market assessments of the time value of money and the risks speciﬁc to
the asset. For an asset that does not generate cash inﬂows largely independent of those from other assets,
the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss in respect of a held-to-maturity security is reversed if the subsequent increase in recoverable
amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised.
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable
amount.
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying
amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been
recognised.

(j)

Unearned premium reserve
The Company set aside part of its premium income as unearned premium reserve, as follows:
Fire, marine (hull), motor and miscellaneous

- Monthly average basis from net premium written
(the one-twenty fourth basis)

Marine cargo (speciﬁc trip)

- Net premium written for the last ninety days

Travelling accident

- Net premium written for the last thirty days
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(ฎ) สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทบันทึกบัญชีสำรองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ โดยบันทึกตาม
มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี และเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ งการจั ด สรรเงิ น สำรองสำหรั บ เบี้ ย ประกั น ที่ ยั ง ไม่ ต กเป็ น รายได้ ข องบริ ษั ท และ
เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทได้ตั้งสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่
ยังมิได้รายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet reported) ตามประสบการณ์ของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 2.5
ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน
(ฏ) เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชำระภาระหนีส้ นิ
ดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ
(ฑ) รายได้
รายได้เบีย้ ประกันภัยรับรับรูเ้ ป็นรายได้ตามวันทีท่ ม่ี ผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบีย้ ประกันภัยต่อและยกเลิก
เบี้ยประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจาก บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ และเงินส่วนแบ่งกำไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผล ซึง่ ตามปกติในกรณีเงินปันผลทีจ่ ะได้รบั จากหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ รับรู้โดยวิธีผลรวมจำนวนงวด บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำระ
ค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป หรือกรณีมีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้ว บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้จากลูกหนี้
รายนั้นทันที ซึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับธุรกิจ consumer ﬁ nance
ตามแนวทางปฏิบัติของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ สน. 111/2547 ลงวันที่
23 เมษายน 2547
(ฒ) ค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างและบำเหน็จ
ค่าจ้างและบำเหน็จบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
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(k)

Loss reserves and outstanding claims
Loss reserves are taken up in the accounts upon receipt of claim advices from the insured, at the value
appraised by an independent appraiser or the Company’s appraiser, depending on the particular case. In addition,
the Company set up a provision for losses incurred but not yet reported (IBNR) based on the Company’s
experience which is not less than 2.5% of the net premiums written of the last 12 months, in compliance with
the Notiﬁcation of the Ministry of Commerce governing the appropriation of unearned premium reserve and
loss reserve of non-life insurance companies.

(l)

Due to reinsurers and other accounts payable
Due to reinsurers and other accounts payable are stated at cost.

(m)

Provisions
A provision is recognised in the balance sheet when the Company has a present legal or constructive obligation
as a result of a past event, and it is probable that an outﬂow of economic beneﬁts will be required to settle
the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

(n)

Revenue
Premium income is recognised on the date that the insurance policy comes into effect after deducting premium
ceded and cancelled.
Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application
or statement of accounts to the Company. Reinsurance proﬁt is recognised when the Company has received
the statement of accounts from the reinsured company.
Interest income is recognised in the statement of income as it accrues.
Dividend income is recognised in the statement of income on the date the Company’s right to receive payments
is established which in the case of quoted market securities is usually the ex-dividend date.
Income from hire - purchase is recognised by the sum-of-the-digits method. The Company ceases recognition
of interest income from hire-purchase when the receivables are overdue by more than 3 installment periods or
where there is an indication of inability to repay. This is in compliance with the accounting method of setting
up allowance for doubtful accounts to the consumer ﬁnance business adopted by the Institute of Certiﬁed
Accountants and Auditors of Thailand No. Sor Nor.111/2547 dated 23 April 2004.

(o)

Expenses
Commissions and brokerages
Commission and brokerages are charged to current operations as incurred.
Other expenses
Other expenses are charged for the period in which they are incurred.
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สัญญาเช่าดำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ตามสัญญาเช่า
จะรับรูใ้ นงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิน้ ตามสัญญา ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชี
ที่มีรายการดังกล่าว
รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ณ) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจาก
กำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คำนวณภาษีเงินได้
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลที่เปิดเผยภายใต้หมายเหตุนี้ไม่เป็นการถือว่าบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตามมูลฐานที่
ตกลงร่วมกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายการที่สำคัญสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

เบี้ยประกันภัยรับ
ดอกเบี้ยรับจากการเช่าซื้อรถยนต์

2550

(หน่วย : บาท)
2549

2,075,627
2,452,128

2,510,036
4,805,754

ยอดคงเหลือที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์-สุทธิ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้รับสภาพหนี้
เจ้าหนี้อื่น

2550

(หน่วย : บาท)
2549

25,397,925
45,991,033
986,897
20,375,684
6,838,603

25,397,925
84,634,105
1,690,611
928,535
20,375,684
8,546,832
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Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in the statement of income on a straight line basis
over the term of the lease. Lease incentives received are recognised in the statement of income as an integral
part of the total lease payments made. Contingent rentals are charged to the statement of income for the
accounting period in which they are incurred.
Finance costs
Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they are
incurred.
(p)

Income tax
Income tax on the proﬁt or loss for the year comprises current tax which is the expected tax payable on the
taxable income for the year, using tax rates enacted at the balance sheet date and applicable to the reporting
period, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

4

Related party transactions and balances
The information disclosed under this note does not represent the adoption of TAS 47: Related Party Disclosures.
Related parties are those parties linked to the Company as shareholders or by common shareholders or directors.
Transactions with related parties are conducted at prices based on the basis determined by the related companies
concerned or at contractually agreed prices.
Signiﬁcant transactions for the years then ended 31 December 2007 and 2006 with related parties were as
follows:
(Amounts : Baht)
2007

2006

Gross premiums written

2,075,627

2,510,036

Interest from hire - purchase

2,452,128

4,805,754

Signiﬁcant balances as at 31 December 2007 and 2006 with related parties were as follows:
(Amounts : Baht)
2007

2006

General investments-net

25,397,925

25,397,925

Hire - purchase receivables - net

45,991,033

84,634,105

Accrued interest on hire - purchase receivables

-

1,690,611

Uncollected premiums

986,897

928,535

Compromised debtors

20,375,684

20,375,684

6,838,603

8,546,832

Other payable
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5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
2549

2550

หลักทรัพย์เพื่อค้า
พันธบัตร
หุ้นกู้
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์อื่น
หน่วยลงทุน
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หุ้นกู้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์อื่น
หน่วยลงทุน
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
พันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วเงิน
หุ้นกู้
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหน่าย

ราคายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหน่าย

ราคายุติธรรม

36,047,599
10,000,000

36,028,765
-

56,630,611
10,000,000

55,717,272
-

1,101,712,449
6,933,811

1,346,950,926
7,071,000

498,729,044
6,933,811

308,205,580
5,285,000

20,500,000
249,855,507
(10,000,000)
1,415,049,366

24,998,675
1,415,049,366

20,500,000
(189,849,780)
(10,000,000)
392,943,686

23,735,834
392,943,686

60,000,000
35,000,000

58,484,292
36,156,885

63,833,333
35,000,000

60,814,462
36,156,885

1,661,088,531
11,285,747

3,292,116,401
11,371,000

2,101,375,535
12,893,142

4,321,649,531
10,724,300

62,800,458
1,629,973,367
(35,645,548)
3,424,502,555

26,373,977
3,424,502,555

67,800,457
2,214,487,042
(35,646,388)
4,459,743,121

30,397,943
4,459,743,121

979,515,943
49,688,621
2,555,449,154
353,651,310

511,122,769
1,636,602,758
527,376,690

(1,880,138)
(187,671,060)
3,748,753,830

(800,235)
(190,200,260)
2,484,101,722

077

5

Investment in securities
Balances as at 31 December 2007 and 2006 of investments in securities were as follows:
(Amounts : Baht)
2007

2006

Cost/

Cost/

Amortised cost

Fair value

Amortised cost

Fair value

Bonds

36,047,599

Debentures

10,000,000

36,028,765

56,630,611

55,717,272

-

10,000,000

-

1,101,712,449

1,346,950,926

498,729,044

308,205,580

6,933,811

7,071,000

6,933,811

5,285,000

20,500,000

24,998,675

20,500,000

23,735,834

249,855,507

-

(189,849,780)

-

(10,000,000)

-

(10,000,000)

-

Trading securities

Listed securities
Equity securities
Warrants
Other securities
Unit trusts
Add (less) allowance
for revaluation
Less allowance for
impairment

1,415,049,366

1,415,049,366

392,943,686

392,943,686

Debentures

60,000,000

58,484,292

63,833,333

60,814,462

Warrants

35,000,000

36,156,885

35,000,000

36,156,885

1,661,088,531

3,292,116,401

2,101,375,535

4,321,649,531

11,285,747

11,371,000

12,893,142

10,724,300

62,800,458

26,373,977

67,800,457

30,397,943

1,629,973,367

-

2,214,487,042

-

Total trading securities
Available-for-sale securities

Listed securities
Equity securities
Warrants
Other securities
Unit trusts
Add allowance for revaluation
Less allowance for impairment
Total available-for-sale securities

(35,645,548)
3,424,502,555

3,424,502,555

(35,646,388)
4,459,743,121

Held-to-maturity debt securities
Bonds
Treasury bills
Notes
Debentures

979,515,943

511,122,769

49,688,621

-

2,555,449,154

1,636,602,758

353,651,310

527,376,690

Less allowance for revaluation
from transferred investments
Less allowance for impairment

(1,880,138)

(800,235)

(187,671,060)

(190,200,260)

Total held-to-maturity debt
securities

3,748,753,830

2,484,101,722

4,459,743,121

078

(หน่วย : บาท)
2549

2550
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหน่าย
เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ราคายุติธรรม

224,749,522
(9,223,445)
215,526,077
8,803,831,828

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหน่าย

ราคายุติธรรม

190,709,340
(9,223,445)
181,485,895
7,518,274,424

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดได้รวมตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้หยุดดำเนินการตามหนังสือลงวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมียอดคงเหลือจำนวน 187.05 ล้านบาท (2549: 189.52 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการลด
มูลค่าเต็มจำนวนแล้ว นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยังมีตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 0.62 ล้านบาท (2549: 0.69
ล้านบาท) เป็นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และบริษัทได้ขอยื่นคำขอรับ
ชำระหนีจ้ ากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ซึง่ คาดว่าจะได้รบั คืนในอัตราร้อยละ 10 และได้ตง้ั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้ว
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มีระยะเวลาครบกำหนด ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
เมื่อทวงถาม

ครบกำหนดภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
6 ถึง 10 ปี

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หุ้นกู้
39,649,988
ตราสารหนีท้ ถ่ี อื จนครบกำหนด
พันธบัตร
- 705,586,030
ตั๋วเงินคลัง
49,688,621
ตั๋วเงิน
430,000,000 1,937,778,094
หุ้นกู้
- 154,944,422
รวม
430,000,000 2,887,647,155

10,273,432

44,717,757

250,823,702
198,706,888
459,804,022

44,717,757

มากกว่า 10 ปี

รวม

-

94,641,177

21,226,073 977,635,805
49,688,621
- 2,367,778,094
- 353,651,310
21,226,073 3,843,395,007

079

(Amounts : Baht)
2007

2006

Cost/
Amortised cost

Cost/
Fair value

Amortised cost

Fair value

General investments
224,749,522

Equity securities

190,709,340

(9,223,445)

Less allowance for impairment
General investments, net
Total investment in securities

(9,223,445)

215,526,077

181,485,895

8,803,831,828

7,518,274,424

Held-to-maturity debt securities include promissory notes receivable from financial institutions whose
operations were ceased by the Bank of Thailand according to letter dated 27 June 1997 and these promissory
notes could not be changed for promissory notes or negotiable certiﬁcates of deposit at Krung Thai Thanakij
Finance and Securities Public Company Limited. As at 31 December 2007, the outstanding balances of these
promissory notes of Baht 187.05 million (2006: Baht 189.52 million), and the Company had set full allowance
for doubtful accounts. In addition, as at 31 December 2007, the Company had other promissory notes of Baht
0.62 million (2006: Baht 0.69 million) from a ﬁnance and securities company, which is under receivership and

for which the Company has applied for payment. The Company expects to collect 10% of the amount and has
already set full allowance for doubtful accounts.
Investments in debt securities classiﬁed as available-for-sale and held-to-maturity securities as at 31 December
2007 will be due as follow:
(Amounts : Baht)
Due within
At call

1 year

2-5 years

6-10 years

Over 10 years

Total

-

39,649,988

10,273,432

44,717,757

-

94,641,177

Bonds

-

705,586,030

250,823,702

-

21,226,073

977,635,805

Treasury bills

-

49,688,621

-

-

-

49,688,621

430,000,000

1,937,778,094

-

-

-

2,367,778,094

-

154,944,422

198,706,888

-

-

353,651,310

430,000,000

2,887,647,155

459,804,022

44,717,757

21,226,073

3,843,395,007

Available-for-sale securities
Debentures
Held-to-maturity
debt securities

Notes
Debentures
Total

080

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
มีระยะเวลาครบกำหนดดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ครบกำหนดภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
6 ถึง 10 ปี

เมื่อทวงถาม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หุ้นกู้
3,815,260
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
พันธบัตร
- 349,060,643
ตั๋วเงิน
395,000,000 1,051,402,498
หุ้นกู้
- 460,376,690
รวม
395,000,000 1,864,655,091

48,438,330

44,717,757

109,674,752
67,000,000
225,113,082

30,278,589
74,996,346

มากกว่า 10 ปี

รวม

-

96,971,347

21,308,550 510,322,534
- 1,446,402,498
- 527,376,690
21,308,550 2,581,073,069

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้จำนวนเงิน 14 ล้านบาท (2549: 14 ล้านบาท)
ได้วางประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้จำนวนเงิน 45 ล้านบาท (2549 : 40 ล้านบาท) ได้นำไปค้ำประกันในเรื่องต่างๆ

6 เงินลงทุนในเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินลงทุนในเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ

ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
เงินต้น
ค้างรับ

รวม

337,957,051

261,929

4,667,891

- 342,624,942

261,929 342,886,871

4,854,568
26,532,247
257,085,518
626,429,384
(5,627,162)

33,714
5,770,355
6,065,998
(491,198)

4,667,891
-

- 4,854,568
- 26,532,247
- 257,085,518
- 631,097,275
- (5,627,162)

33,714
5,770,355
6,065,998
(491,198)

620,802,222

5,574,800

4,667,891

- 625,470,113

5,574,800 631,044,913

4,888,282
26,532,247
262,855,873
637,163,273
(6,118,360)

081

Investments in debt securities classiﬁed as available-for-sale and held-to-maturity securities as at 31 December
2006 will be due as follow:
(Amounts : Baht)
Due within
At call

1 year

2-5 years

6-10 years

Over 10 years

Total

-

3,815,260

48,438,330

44,717,757

-

96,971,347

Bonds

-

349,060,643

109,674,752

30,278,589

21,308,550

510,322,534

Notes

395,000,000

1,051,402,498

-

-

-

1,446,402,498

-

460,376,690

67,000,000

-

-

527,376,690

395,000,000

1,864,655,091

225,113,082

74,996,346

21,308,550

2,581,073,069

Available-for-sale securities
Debentures
Held-to-maturity
debt securities

Debentures
Total

As at 31 December 2007, investments in government bonds with the face value of Baht 14 million (2006: Baht
14 million), have been pledged with the Registrar in compliance with the provision of the Non-Life Insurance

Act, B.E. 2535. As at 31 December 2007, investments in government bonds with the face value of Baht 45 million
(2006: Baht 40 million), have been pledged for other purposes.
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Loans and accrued interest receivable
Loans and accrued interest receivable at 31 December 2007, consisted of:
(Amounts : Baht)
Loans and accrued interest receivable
Mortgage loans

Outstanding periods

Others

Total

Accrued

Accrued

Accrued

interest

interest

interest

Principal

receivable

Principal

receivable

Principal

receivable

Total

337,957,051

261,929

4,667,891

-

342,624,942

261,929

342,886,871

Less than 6 months

4,854,568

33,714

-

-

4,854,568

33,714

4,888,282

6 months to 12 months

26,532,247

-

-

-

26,532,247

-

26,532,247

Current
Overdue

Over 12 months
Total

257,085,518

5,770,355

-

-

257,085,518

5,770,355

262,855,873

626,429,384

6,065,998

4,667,891

-

631,097,275

6,065,998

637,163,273

-

-

4,667,891

-

Less allowance for
doubtful accounts

(5,627,162)

(491,198)

(5,627,162)

(491,198)

(6,118,360)

Loans and accrued
interest receivable, net 620,802,222

5,574,800

625,470,113

5,574,800

631,044,913

082

เงินลงทุนในเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ

ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
เงินต้น
ค้างรับ

รวม

531,252,693

4,335,461

3,054,152

- 534,306,845

4,335,461 538,642,306

124,593,953
5,627,162
661,473,808
(5,627,162)

2,355,338
491,198
7,181,997
(491,198)

3,054,152
-

- 124,593,953
- 5,627,162
- 664,527,960
- (5,627,162)

2,355,338 126,949,291
491,198 6,118,360
7,181,997 671,709,957
(491,198) (6,118,360)

655,846,646

6,690,799

3,054,152

- 658,900,798

6,690,799 665,591,597

2550

(หน่วย : บาท)
2549

48,239,218
334,954,565
383,193,783
(32,791,235)
350,402,548
(7,008,051)
343,394,497

90,162,511
417,108,314
507,270,825
(42,646,204)
464,624,621
(9,292,492)
455,332,129

7 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (สุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี) มีดังนี้

ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ:
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2550

(หน่วย : บาท)
2549

326,614,192

438,341,370

14,015,452
9,145,052
200,986
426,866
350,402,548
(7,008,051)
343,394,497

15,783,984
9,827,206
630,794
41,267
464,624,621
(9,292,492)
455,332,129
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Loans and accrued interest receivable at 31 December 2006, consisted of:
(Amounts : Baht)
Loans and accrued interest receivable
Mortgage loans

Outstanding periods
Current

Others

Total

Accrued

Accrued

interest

interest

Principal

receivable

Principal

531,252,693

4,335,461

3,054,152

124,593,953

2,355,338

-

-

5,627,162
661,473,808

receivable

Accrued
interest
Principal

receivable

Total

- 534,306,845

4,335,461

538,642,306

-

-

124,593,953

2,355,338

126,949,291

-

-

-

-

-

491,198

-

-

5,627,162

491,198

6,118,360

7,181,997

3,054,152

- 664,527,960

7,181,997

671,709,957

Overdue
Less than 6 months
6 months to 12 months

Over 12 months
Total
Less allowance for
doubtful accounts

(5,627,162)

(491,198)

-

-

(5,627,162)

(491,198)

(6,118,360)

Loans and accrued
interest receivable, net 655,846,646
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6,690,799

3,054,152

- 658,900,798

6,690,799

665,591,597

Hire - purchase receivables
Hire - purchase receivables as at 31 December consisted of:
(Amounts : Baht)
2007

Hire - purchase receivables
Related parties
Other parties
Total
Less deferred interest
Less allowance for doubtful accounts
Net

2006

48,239,218

90,162,511

334,954,565

417,108,314

383,193,783

507,270,825

(32,791,235)
350,402,548
(7,008,051)
343,394,497

(42,646,204)
464,624,621
(9,292,492)
455,332,129

Aging analyses for hire-purchase receivables (net of deferred interest) were as follows:
(Amounts : Baht)

Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
Over 3 months but not over 6 months
Over 6 months but not over 12 months
Over 12 months
Less allowance for doubtful accounts
Net

2007

2006

326,614,192

438,341,370

14,015,452

15,783,984

9,145,052

9,827,206

200,986

630,794

426,866

41,267

350,402,548

464,624,621

(7,008,051)
343,394,497

(9,292,492)
455,332,129
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
หัก บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
บวก ตั๋วแลกเงิน - อาวัลโดยสถาบันการเงิน
ที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
บวก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
บวก ตั๋วเงินคลังที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
บวก หุ้นกู้ที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
รวม

2550

(หน่วย : บาท)
2549

2,588,161,447
(1,663,870,221)
(125,000,000)

2,796,817,028
(732,068,831)
(299,000,000)

439,466,336
545,910,754
29,833,179
125,000,000
1,939,501,495

138,878,818
512,711,453
2,417,338,468

2550

(หน่วย : บาท)
2549

12,720,520
5,600,746
463,369,960
1,811,470,221
295,000,000
2,588,161,447

10,321,479
6,145,287
426,981,431
2,054,368,831
299,000,000
2,796,817,028

9 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินสดและเช็คในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
บัตรเงินฝากธนาคาร - สุทธิ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บัตรเงินฝากข้างต้นได้รวมส่วนที่บริษัทยังไม่ได้รับใบรับฝากบัตรเงินฝาก จำนวน 27 ล้านบาท
(2549: 27 ล้านบาท) บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของบัตรเงินฝากที่ยังไม่ได้รับดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินฝากประจำจำนวน 56 ล้านบาท (2549: 54 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในคดีความ
ของผู้เอาประกันภัย
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Cash and cash equivalents
(Amounts : Baht)
2007

2006

Cash and deposits at ﬁnancial institutions

2,588,161,447

2,796,817,028

Less Cash at banks with a maturity of more than 3 months

(1,663,870,221)

(732,068,831)

(125,000,000)

(299,000,000)

Less Certiﬁcates of deposit with a maturity
of more than 3 months
Add Bills of exchange - aval by ﬁnancial institutions
with a maturity within 3 months
Add Promissory notes with a maturity within 3 months

439,466,336

138,878,818

545,910,754

512,711,453

Add Treasury bills with a maturity within 3 months
Add Debentures with a maturity within 3 months
Total

9

29,833,179

-

125,000,000

-

1,939,501,495

2,417,338,468

Cash and deposits at financial institutions
Cash and deposits at ﬁnancial institutions as at 31 December consisted of:
(Amounts : Baht)
2007

2006

Cash and cheques in hand

12,720,520

10,321,479

Current accounts

5,600,746

6,145,287

Savings deposits

463,369,960

426,981,431

1,811,470,221

2,054,368,831

Certiﬁcates of deposit - net

295,000,000

299,000,000

Total

2,588,161,447

2,796,817,028

Fixed deposits

As at 31 December 2007, certiﬁcates of deposit included certiﬁcates of deposit in the amount of Baht 27 million
(2006: Baht 27 million) for which certiﬁcates have not been received. The Company has already set full allowance
for impairment of such certiﬁcates of deposit.
As at 31 December 2007, ﬁxed deposits in the amount of Baht 56 million (2006: Baht 54 million) were pledged
as collateral with courts.
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10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 14,257,651
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และ 1 มกราคม 2550 14,257,651
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 14,257,651
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และ 1 มกราคม 2550
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ระบบไฟฟ้า
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
และ
และเครื่องใช้ งานระหว่าง
อาคาร
อาคาร น้ำประปา ยานพาหนะ สำนักงาน ก่อสร้าง

2,762,988 24,773,688 10,125,432
8,700 9,796,125 1,079,277
(1,500) (179,670)
-

533,484 91,105,005 626,086,522
376,602 770,021,372
- 15,699,906 70,307,473 37,289,203 134,180,684
- (14,148,132) (56,028,415)
- (70,357,717)
164,102 (164,102)
-

2,770,188
2,770,188

533,484
402,101
935,585

34,390,143 11,204,709
12,092,610 2,158,496
(170,686)
37,451,703
83,763,770 13,363,205

-

310,982
457,944
-

2,011,346
1,120,744
-

1,437,360
681,792
-

-

768,926
457,944
1,226,870

3,132,090
3,541,766
6,673,856

2,119,152
770,994
2,890,146

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 14,257,651
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 14,257,651

รวม

2,001,262 31,258,053 9,085,557
1,543,318 77,089,914 10,473,059

92,656,779
34,343,257
(32,609,720)
94,390,316

640,529,682 37,501,703 833,844,339
42,372,659
960,397 92,329,520
(37,316,747)
- (70,097,153)
- (37,451,703)
645,585,594 1,010,397 856,076,706

46,433 67,760,056 488,037,987
95,619 9,775,091 61,810,392
- (12,987,836) (55,909,793)
142,052
132,649
274,701

64,547,311
12,786,588
(30,750,738)
46,583,161

493,938,586
63,576,150
(37,145,395)
520,369,341

- 559,604,164
- 73,941,582
- (68,897,629)
-

564,648,117
81,266,091
(67,896,133)
578,018,075

391,432 28,109,468 146,591,096 37,501,703 269,196,222
660,884 47,807,155 125,216,253 1,010,397 278,058,631

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 81 ล้านบาท (2549: 74 ล้านบาท)
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 365 ล้านบาท (2549: 387 ล้านบาท)
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Premises and equipment

Premises and equipment as at 31 December 2007 and 2006 consisted of:
(Amounts : Baht)
Land

Building

improve-

improve-

Utility

Furniture &

Land

ments

Buildings

ments

systems

Work

ofﬁce under conVehicles equipment

struction

Total

Cost
14,257,651

2,762,988

24,773,688

10,125,432

533,484

Addition

At 1 January 2006

-

8,700

9,796,125

1,079,277

-

15,699,906

Disposal

-

(1,500)

-

-

(14,148,132) (56,028,415)

Transfer in (out)

-

-

-

-

-

(179,670)

91,105,005 626,086,522

-

70,307,473

164,102

376,602

770,021,372

37,289,203

134,180,684

(164,102)

(70,357,717)
-

At 31 December 2006
14,257,651

2,770,188

34,390,143

11,204,709

533,484

Addition

and 1 January 2007

-

-

12,092,610

2,158,496

402,101

Disposal

-

-

-

- (32,609,720)

Transfer in (out)

-

-

37,451,703

-

-

14,257,651

2,770,188

83,763,770

13,363,205

935,585

94,390,316 645,585,594

1,010,397 856,076,706

-

310,982

2,011,346

1,437,360

46,433

67,760,056 488,037,987

- 559,604,164

-

457,944

1,120,744

681,792

95,619

-

-

-

-

-

768,926

3,132,090

2,119,152

142,052

64,547,311 493,938,586

-

564,648,117

-

457,944

3,541,766

770,994

132,649

12,786,588

-

81,266,091

-

(67,896,133)

At 31 December 2007

(170,686)

92,656,779 640,529,682
34,343,257

42,372,659

(37,316,747)

-

37,501,703 833,844,339
960,397

-

- (37,451,703)

92,329,520

(70,097,153)
-

Accumulated depreciation
At 1 January 2006
Depreciation charge
for the year
Disposals

9,775,091

61,810,392

- (12,987,836) (55,909,793)

-

73,941,582

- (68,897,629)

At 31 December 2006
and 1 January 2007
Depreciation charge
for the year

63,576,150

Disposals

-

-

-

-

At 31 December 2007

-

1,226,870

6,673,856

2,890,146

274,701

- (30,750,738) (37,145,395)
46,583,161

520,369,341

At 31 December 2006

14,257,651

2,001,262

31,258,053

9,085,557

391,432

28,109,468

146,591,096

37,501,703

269,196,222

At 31 December 2007

14,257,651

1,543,318

77,089,914

10,473,059

660,884

47,807,155

125,216,253

1,010,397

278,058,631

- 578,018,075

Net book value

Depreciation for the years ended 31 December 2007 was Baht 81 million. (2006: Baht 74 million).
The gross carrying amount of fully depreciated, buildings and equipment that was still in use as at 31 December 2007
amounted to Baht 365 million (2006: Baht 387 million).
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11 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับจัดตามประเภทการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

อัคคีภัย
รถยนต์
ทะเลและขนส่ง
เบ็ดเตล็ด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ

2550

(หน่วย : บาท)
2549

45,023,946
3,149,461,371
27,037,662
241,679,835
3,463,202,814
(371,957,103)
3,091,245,711

44,589,296
2,987,033,099
19,509,248
133,604,820
3,184,736,463
(246,757,520)
2,937,978,943

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีเบี้ยประกันภัยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน
มากกว่า 2 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
รวม

2550

(หน่วย : บาท)
2549

2,384,430,917
418,294,851
572,582,944
87,894,102
3,463,202,814

2,415,784,329
418,754,379
287,986,325
62,211,430
3,184,736,463

12 ลูกหนี้อื่น
ลูกหนีอ้ น่ื ได้แก่ ลูกหนีอ้ น่ื ๆ ลูกหนีจ้ ากการจำหน่ายเงินลงทุน ลูกหนีจ้ ากการยึดรถ ลูกหนีบ้ ริษทั รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด
ลูกหนี้สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ ลูกหนี้เช็คคืน ลูกหนี้จากการรับสภาพหนี้ (รวมส่วนที่โอนมาจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง) และลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี ทั้งนี้ ลูกหนี้อื่นแสดงสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
2550
2549
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

407,758,784
(335,730,152)
72,028,632

395,618,155
(324,873,431)
70,744,724
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Uncollected premiums
Uncollected premiums by class of business as at 31 December consisted of:
(Amounts : Baht)
2007

2006

Fire

45,023,946

44,589,296

Auto

3,149,461,371

2,987,033,099

Marine

27,037,662

19,509,248

Miscellaneous

241,679,835

133,604,820

3,463,202,814

3,184,736,463

Total Premium due and uncollected
Less allowance for doubtful accounts

(371,957,103)

Uncollected premiums, net

3,091,245,711

(246,757,520)
2,937,978,943

As at 31 December, the Company had uncollected premiums classiﬁed based on the overdue period as follows:
(Amounts : Baht)

Less than 2 months
Over 2 months but not over 3 months
Over 3 months but not over 1 year
Over 1 year
Total

12

2007

2006

2,384,430,917

2,415,784,329

418,294,851

418,754,379

572,582,944

287,986,325

87,894,102

62,211,430

3,463,202,814

3,184,736,463

Other receivables
Other receivables included other debtors, accounts receivable from sales of investments, conﬁscable debtors,
Rattanakosin Insurance Co., Ltd debtor, ceased ﬁnancial institution debtors, returned cheque debtors and
compromised debtors (included the transferred uncollected premiums from related parties) and litigation
debtors. These other receivables stated net of an allowance for doubtful accounts as at 31 December were as
follow:
(Amounts : Baht)
2007

2006

Other receivables

407,758,784

395,618,155

Less allowance for doubtful accounts

(335,730,152)

(324,873,431)

72,028,632

70,744,724

Net
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และ 1 มกราคม 2550
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

สิทธิการเช่า

ค่าพัฒนาระบบ

ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์

3,863,000
-

11,061,267
-

25,280,815
1,453,416

40,205,082
1,453,416

3,863,000
3,863,000

11,061,267
3,250,255
14,311,522

26,734,231
8,512,474
35,246,705

41,658,498
11,762,729
53,421,227

รวม

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
1 มกราคม 2550
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

2,189,899
349,616

8,590,898
997,375

9,020,327
2,592,870

19,801,124
3,939,861

2,539,515
141,614
2,681,129

9,588,273
845,718
10,433,991

11,613,197
3,158,239
14,771,436

23,740,985
4,145,571
27,886,556

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

1,323,485
1,181,871

1,472,994
3,877,531

15,121,034
20,475,269

17,917,513
25,534,671

14 สินทรัพย์อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ลูกหนี้เงินทดรอง
เช็ครอเรียกเก็บ
เงินประกันและเงินมัดจำ
สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์ทวีสิน
อื่นๆ
รวม

2550

(หน่วย : บาท)
2549

10,748,914
6,363,048
106,020,529
31,205,202
13,800,000
20,171,691
188,309,384

4,815,664
7,407,017
128,586,279
34,955,819
21,300,020
19,539,858
216,604,657
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Intangible assets
(Amounts : Baht)
Leasehold

System

Software

right

development

license

Total

3,863,000

11,061,267

25,280,815

40,205,082

-

-

1,453,416

1,453,416

3,863,000

11,061,267

26,734,231

41,658,498

-

3,250,255

8,512,474

11,762,729

3,863,000

14,311,522

35,246,705

53,421,227

2,189,899

8,590,898

9,020,327

19,801,124

349,616

997,375

2,592,870

3,939,861

2,539,515

9,588,273

11,613,197

23,740,985

141,614

845,718

3,158,239

4,145,571

2,681,129

10,433,991

14,771,436

27,886,556

At 31 December 2006

1,323,485

1,472,994

15,121,034

17,917,513

At 31 December 2007

1,181,871

3,877,531

20,475,269

25,534,671

Cost
At 1 January 2006
Additions
At 31 December 2006
and 1 January 2007
Additions
At 31 December 2007

Accumulated amortization
At 1 January 2006
Amortization charge for the year
At 31 December 2006
and 1 January 2007
Amortization charge for the year
At 31 December 2007

Net book value
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Other assets
(Amounts : Baht)
2007

2006

Properties foreclosed - net

10,748,914

4,815,664

Advance receivables

6,363,048

7,407,017

106,020,529

128,586,279

31,205,202

34,955,819

13,800,000

21,300,020

20,171,691

19,539,858

188,309,384

216,604,657

Post dated cheques and uncollected cheques
Retention and deposits
Government Saving Bank’s lottery and Taweesin certiﬁcate
Others
Total
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การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2550 ของทรัพย์สินรอการขาย มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
2550
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น

จำหน่าย

ยอดปลายปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

7,101,320
(2,285,656)
4,815,664

5,933,250
5,933,250

-

13,034,570
(2,285,656)
10,748,914

ทั้งนี้บริษัทสามารถหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นได้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544
สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์ทวีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 3 ล้านบาท (2549: 9 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์
ค้ำประกันในเรื่องต่างๆ

15 เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จัดตามประเภทการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

อัคคีภัย
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

2550

(หน่วย : บาท)
2549

51,463,983
18,992,128
7,211,864,004
345,230,345
7,627,550,460

55,344,255
15,627,447
6,815,063,422
259,700,727
7,145,735,851

ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดให้บริษัทบันทึกเงินสำรอง
เพิ่มเติมในแบบรายงานการเงินที่บริษัทนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็นการเฉพาะ สำหรับกรณีทม่ี กี ารเอาประกันภัยต่อกับผูร้ บั ประกันภัยต่อในต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ได้หกั จากผูเ้ อาประกันภัยต่อ
ในต่างประเทศน้อยกว่าเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่คำนวณตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ญ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินสำรองเพิ่มเติมตามข้อกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้นที่รับรู้ในงบการเงินนี้มีจำนวน 11 ล้านบาท
(2549: 5 ล้านบาท)
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The movement during the year 2007 of properties foreclosed was as follow:
(Amounts : Baht)
2007

At beginning
Type of properties foreclosed

of year

Increase

Disposal

At end of year

7,101,320

5,933,250

-

13,034,570

-

-

(2,285,656)

5,933,250

-

10,748,914

Properties acquired from collection
Immovable assets
Less allowance for impairment
Properties foreclosed, net

(2,285,656)
4,815,664

According to the announcement dated 25 October 2001 of the Ministry of Commerce on other business
investment of non - life insurance companies, the Company could earn benefits from assets not used in
operations.

Government Savings Bank’s lottery and Taweesin certiﬁcate of Baht 3 million (2006: Baht 9 million) were pledged
as collateral.
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Unearned premium reserve
Unearned premium reserve by class of business as at 31 December consisted of:
(Amounts : Baht)
2007

2006

51,463,983

55,344,255

18,992,128

15,627,447

7,211,864,004

6,815,063,422

345,230,345

259,700,727

7,627,550,460

7,145,735,851

Fire
Marine
Auto
Miscellaneous
Total

The regulations of the Ofﬁce of Insurance Commission, require the Company to record an additional unearned
premium reserve in the ﬁnancial report to be submitted to the Ofﬁce of Insurance Commission in respect of
outward reinsurances to foreign reinsurers where the Company withholds less than the amount of unearned
premium reserve calculated under the basis described in Note 3 (j) to the ﬁnancial statements.

As at 31 December 2007, the additional unearned premium reserve as the above regulation, recognised in these
ﬁnancial statements, amounted to Baht 11 million (2006: Baht 5 million).
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16 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจัดตามประเภทการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

อัคคีภัย
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
รวม

2550

(หน่วย : บาท)
2549

4,167,976
11,101,951
4,007,691,911
68,271,631
369,072,727
4,460,306,196

7,532,358
4,070,251
3,552,951,557
76,486,686
341,995,754
3,983,036,606

2550

(หน่วย : บาท)
2549

440,718
42,839,339
37,084,290
419,861
44,600,105
60,205,465
50,734,726
192,653,478
21,075,709
450,053,691

77,844
49,427,999
34,086,863
2,001,369
54,916,669
67,821,289
33,139,214
193,256,366
22,037,954
456,765,567

17 หนี้สินอื่น
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้-กรมสรรพากร
เบี้ยจ่ายเกินนายหน้า/ตัวแทน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
เจ้าหนี้นายหน้าและตัวแทน
เงินสมทบกองทุนทดแทนรถยนต์ค้างจ่าย (ภาคบังคับ)
รวม
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Loss reserves and outstanding claims
Loss reserves and outstanding claims by class of business as at 31 December consisted of:

(Amounts : Baht)

Fire
Marine
Auto
Miscellaneous
Reserves for loss incurred but not reported (IBNR)
Total
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2007

2006

4,167,976

7,532,358

11,101,951

4,070,251

4,007,691,911

3,552,951,557

68,271,631

76,486,686

369,072,727

341,995,754

4,460,306,196

3,983,036,606

Other liabilities
(Amounts : Baht)
2007

2006

440,718

77,844

Output tax - undue

42,839,339

49,427,999

Accrued withholding tax

37,084,290

34,086,863

419,861

2,001,369

Accounts payable - Revenue Department

44,600,105

54,916,669

Over paid premium from brokers/agents

60,205,465

67,821,289

Other accrued expenses

50,734,726

33,139,214

192,653,478

193,256,366

21,075,709

22,037,954

450,053,691

456,765,567

Accrued special business tax

Other payables

Accounts payable - Agents and brokers
Accrued motor compensation fund
contribution - compulsory
Total
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18 ทุนเรือนหุ้น
(หน่วย : บาท)
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

(หุ้น/บาท)
จำนวนหุ้น

จำนวนเงิน

จำนวนหุ้น

จำนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุ้นสามัญ

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุ้นสามัญ

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

2550

2549

19 ส่วนเกินทุนและสํารอง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
สำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจะต้องจัดสรรสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
สำรองอื่นๆ
สำรองอื่นๆ จัดสรรตามมติของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
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Share capital
(Amounts : Baht)

(shares / in Baht)

Par value

2007

2006

per share

Number

Amount

Number

Amount

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

100

14,000,000

1,400,000,000

14,000,000

1,400,000,000

Authorised
At 1 January
Ordinary shares
At 31 December
Ordinary shares

Issued and fully paid-up
At 1 January
Ordinary shares
At 31 December
Ordinary shares

19

Reserves
Fair value change
Fair value changes recognised in shareholders’ equity related to cumulative net change in the fair value of
available-for-sale investments.

Legal reserve
The legal reserve is set up under the provision of the Civil and Commercial Code, which requires that a
company shall allocate not less than 5% of its net proﬁt, to a reserve account (“legal reserve”) upon each
dividend declaration, until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised
capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

General reserve
The general reserve was appropriated according to the resolution of shareholders for the Company’s general
purposes.
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20 ค่าใช้จ่ายพนักงาน
เงินเดือนและค่าแรง
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2550

(หน่วย : บาท)
2549

955,535,553
49,333,634
132,114,550
1,136,983,737

856,933,813
44,606,010
113,466,146
1,015,005,969

2550

(จำนวนคน)
2549

3,636

3,354

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ
7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

21 กําไร ขาดทุน ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(

)

กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คำนวณจากกำไรสุทธิสว่ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญจำนวน 656 ล้านบาท
(2549: ขาดทุนสุทธิ 129 ล้านบาท) และหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 14
ล้านหุ้น (2549: 14 ล้านหุ้น)

22 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจ โดยมีทุนทรัพย์รวมจำนวนเงิน
ประมาณ 923 ล้านบาท (2549: 869 ล้านบาท) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าสำรองค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทบันทึกใน
งบการเงินแล้วสำหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพียงพอแล้ว
หนังสือรับรองที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ รย.03 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 36 ล้านบาท (2549:
14 ล้านบาท) ได้นำไปค้ำประกันในเรื่องต่างๆ
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Personnel expenses
(Amounts : Baht)
2007

2006

955,535,553

856,933,813

Contribution to provident fund

49,333,634

44,606,010

Others

132,114,550

113,466,146

1,136,983,737

1,015,005,969

Wages and salaries

Total

(number of employees)

Number of employees as at 31 December

2007

2006

3,636

3,354

The provident fund was established by the Company for its employees. Membership to the fund is on a
voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 7.5% of their basic
salaries and by the Company at from 7.5 % of the employees’ basic salaries. The provident fund is registered
with the Ministry of Finance as juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.

21

Basic earnings (loss) per share
Basic earnings per share for the year ended 31 December 2007 was based on the net proﬁt attributable to
ordinary shareholders of Baht 656 million (2006: net loss of Baht 129 million) and the weighted average number
of ordinary shares outstanding during the year ended at 31 December 2007 of 14 million shares (2006: 14 million
shares).

22

Contingent liabilities
As at 31 December 2007, lawsuits have been brought against the Company, in relation to insurance claims in
the normal course of business totalling approximately Baht 923 million (2006: Baht 869 million). The Company’s
management believes that the recorded amount of provision in the ﬁnancial statements for potential losses in
respect of those claims is adequate.

Letter at attached with Voluntary Motor Insurance Policy M.V.03 as at 31 December 2007 in the amount of Baht
36 million (2006: Baht 14 million) were pledged as collateral for various purposes.
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23 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าสถานที่และบริการ

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

2550

(หน่วย : บาท)
2549

280,479,696
228,317,584
67,716,276
576,513,556

252,523,847
418,207,813
22,023,212
692,754,872

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าสำนักงาน อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ จำนวนหลายสัญญา โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นรายเดือน

24 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ได้ใช้
บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐาน
การบัญชีตอ่ ไปนีก้ ำหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

งบกระแสเงินสด
สัญญาเช่า
การนำเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษทั คาดว่าการกำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวข้างต้น จะไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินของบริษทั อย่างมีสาระสำคัญ

25 การจัดประเภทบัญชีใหม่
รายการในงบการเงินของปี 2549 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2550
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23

Commitments with non-related parties
Commitments under ofﬁce rental and service agreements
(Amounts : Baht)
2007

2006

280,479,696

252,523,847

228,317,584

418,207,813

67,716,276

22,023,212

576,513,556

692,754,872

Commitment from lease agreements
which can not be cancelled
Within 1 year
1 - 5 years

Over 5 years
Total

The Company has various outstanding lease agreements on premises, land, building and equipment. The Company
has commitments to pay the rental and service fees on monthly basis.

24

Thai Accounting Standards (TAS) not yet adopted
The Company has not adopted the following TAS relevant to the Company that have been issued as of the
balance sheet date but are not yet effective. These TAS will become effective for ﬁnancial periods beginning
on or after 1 January 2008.

TAS 25 (revised 2007)

Cash Flows Statements

TAS 29 (revised 2007)

Leases

TAS 35 (revised 2007)

Presentation of Financial Statements

TAS 39 (revised 2007)

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 51

Intangible Assets

The adoption and initial application of these TAS is not expected to have any material impact on the Company’s
ﬁnancial statements.

25

Reclassification of accounts
Certain accounts in the 2006 ﬁnancial statements have been reclassiﬁed to conform to the presentation in the
2007 ﬁnancial statements.
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: สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ่ ส า ข า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ล ะ ส า ข า เ บ็ ด เ ส ร็ จ :
ภ า ค ก รุ ง เ ท พ ฯ แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล
(สำนักงานใหญ่, 12 สาขา, 13 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน, 2 สาขาเบ็ดเสร็จ)
สำนักงานใหญ่
ที่อยู่
1242 อาคารวิริยะพานิช ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์
0 2223 0851
0 2223 0996

โทรสาร
0 2224 9876

สาขา 12 สาขา
สาขา
สาขากิจกรรมพิเศษ

โทรศัพท์
0 2239 1970
0 2532 3000

โทรสาร
0 2641 3208
0 2641 3594
0 2532 1369

0 2743 6500-7

0 2396 0720

0 2880 0008

0 2433 6334

0 2384 7741-50
0 2384 1400-2
0 2452 8000

0 2757 9295-6

สาขาดอนเมือง
สาขาบางนา
สาขาบางพลัด
สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
สาขาพระราม 2
สาขารัชดาภิเษก
สาขารัตนาธิเบศร์

สาขาลุมพินี
สาขาวงศ์สว่าง
สาขาสุขสวัสดิ์
สาขาสุขาภิบาล 3

ที่อยู่
121/17-20 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
1199/5 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
86, 88, 90 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
258/37 หมู่ 16 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
99/225 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
121/17-20 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
58 หมู่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชั้น 1-2, 4 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
9/207 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
180 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฏร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
357, 359, 361 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

0 2641 3500
0 2641 3530
0 2594 2071-2
0 2594 2091-2
0 2594 2191-2
0 2286 6013
0 2586 0220-8
0 2910 0710-5
0 2463 2008
0 2917 1992-8

0 2452 8362
0 2452 8364
0 2641 2834
0 2641 2841
0 2594 1899
0 2594 2034
0 2286 6010
0 2286 7047
0 2585 9670
0 2463 2639
0 2462 7680
0 2917 1171
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: Head Office Underwriting Branches, Claim Service Centers,
and Universal Service Branches :
Bangkok and Vicinity
(Head Ofﬁce, 12 Underwriting Branches, 13 Claim Service Centers, 2 Universal Service Branches)
Head Ofﬁce
Address

Telephone

Facsimile

1242 Viriyah Panich Building, Krung Kasem Rd., Klong Maha-nak,

0 2223 0851

0 2224 9876

Pom Parp, Bangkok 10100

0 2223 0996

12 Branches

Branch

Address

Telephone

Facsimile

Branch of Special

121/17-20 3rd ﬂ. RS Tower, Ratchadapisek Rd.,
Din Daeng, Bangkok 10400

0 2239 1970

0 2641 3208

675-8 Moo 8 Paholyothin Rd., Ku Kot, Lam Luk Ka,

0 2532 3000

0 2532 1369

Don Mueang

0 2641 3594

Pathum Thani. 12130
Bang Na

1199/5 Moo 12 Bang Na-Trad Rd., Bang Na,
Bangkok 10260

0 2743 6500-7

0 2396 0720

Bang Phlat

86,88,90 Charansanitwong Rd., Bang Phlat,

0 2880 0008

0 2433 6334

0 2384 7741-50

0 2757 9295-6

Bangkok 10700
Poo Chao Saming Prai 258/37 Moo16 Poochaosamingprai Rd., South
Samrong, Phra Pradeang, Samutprakarn 10130
Rama II

99/225 Moo 4 Rama II Rd., Samaedam,

0 2384 1400-2
0 2452 8000

Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Ratchadaphisek

Ratthanathibes

0 2452 8362
0 2452 8364

121/17-20 2nd ﬂ. RS Tower, Ratchadapisek Rd.,

0 2641 3500

0 2641 2834

Din Daeng, Bangkok 10400

0 2641 3530

0 2641 2841

58 Moo 4 Ratthanathibeth Rd., Bangrakpattana,

0 2594 2071-2

0 2594 1899

Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

0 2594 2091-2

0 2594 2034

0 2594 2191-2

Lumpini

1024/9 Rimkhobfah Building, Rama IV Rd.,

0 2286 6013

Toong Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Vongsawang

Suksawadse

0 2286 7047

9/207 Ratchadapisek Rd., Bang Sue,

0 2586 0220-8

Bangkok 10800

0 2910 0710-5

180 Moo 5 Suksawadse Rd., Rat Burana,

0 2463 2008

Bangkok 10140
Sukaphiban III

357, 359, 361 Ramkamheang Rd., Saphan Sung,
Bangkok 10240

0 2286 6010

0 2585 9670

0 2463 2639
0 2462 7680

0 2917 1992-8

0 2917 1 171
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ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน 13 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ ดอนเมือง
675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์ฯ บางนา
1199/5 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
ศูนย์ฯ บางพลัด
121 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
ศูนย์ฯ ปากเกร็ด-345 71 หมู่ 6 ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย 258/37 หมู่ 16 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
ศูนย์ฯ พระราม 2
99/225 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จ.กรุงเทพฯ 10150
ศูนย์ฯ รัชดาภิเษก
121/17-20 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ศูนย์ฯ รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
ศูนย์ฯ รามอินทรา
ศูนย์ฯ ลุมพินี
ศูนย์ฯ วงศ์สว่าง
ศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์
ศูนย์ฯ สุขาภิบาล 3

594/2-4 หมู่ 8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230
1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชั้น 1-2, 4 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
9/207 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
180 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฏร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
357, 359, 361 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

สาขาเบ็ดเสร็จ 2 สาขา
สาขา
ที่อยู่
สาขาพระราม 1
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 2 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขาวิภาวดี
19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์
0 2532 3000

โทรสาร
0 2532 1453

0 2743 6500-7

0 2743 6508
0 2743 6510-1
0 2424 8872
0 2433 9632
0 2926 0816

0 2435 3515-20
0 2926 0811-5
0 2384 1400-2
0 2384 7741-50
0 2452 8000
0 2641 3500-79

0 2384 5276
0 2757 9280
0 2452 8361
0 2452 8363
0 2641 2843-4

0 2594 2071-2
0 2594 2091-2
0 2594 2191-2
0 2508 2400-5
0 2508 2627-30
0 2286 6396
0 2286 6538
0 2586 0220-8
0 2910 0710-9
0 2463 2008

0 2594 1899
0 2594 2034

0 2917 1992-8

0 2517 2036

โทรศัพท์
0 2216 9835-49

โทรสาร
0 2216 9864
0 2216 9867-8
0 2272 2538-9

0 2272 2511-20

0 2508 2121
0 2508 2229
0 2286 6602
0 2586 0229
0 2463 2608
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13 Claim Service Centers

Claim Service
Centers

Address

Telephone

Facsimile

Don Mueang

675-8 Moo 8 Paholyothin Rd., Ku Kot, Lam Luk Ka,

0 2532 3000

0 2532 1453

0 2743 6500-7

0 2743 6508

Pathum Thani. 12130
Bang Na

1199/5 Moo 12 Bang Na-Trad Rd., Bang Na,

0 2743 6510-1

Bangkok 10260
Bang Phlat

121 Charansanitwong 71 Rd., Bang Phlat,

0 2435 3515-20

Bangkok 10700
Pak Kret

71 Moo 6 Sapan Nontaburi–Bang Bua Thong Rd.,

0 2424 8872
0 2433 9632

0 2926 0811-5

0 2926 0816

0 2384 1400-2

0 2384 5276

South Samrong, Phra Padaeng, Samutprakarn 10130

0 2384 7741-50

0 2757 9280

99/225 Moo 4 Rama II Rd., Samaedam,

0 2452 8000

0 2452 8361

Klong khoi, Pak Kret, Nontaburi 11120
Poo Chao Saming Prai 258/37 Moo16 Poochaosamingprai Rd.,

Rama II

Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Ratchadapisek

121/17-20 2nd ﬂ. RS Tower, Ratchadapisek Rd.,

0 2452 8363
0 2641 3500-79

0 2641 2843-4

Din Daeng, Bangkok 10400
Ratthanathibes

58 Moo 4 Ratthanathibes Rd., Bang Rakpathana,

0 2594 2071-2

0 2594 1899

Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

0 2594 2091-2

0 2594 2034

0 2594 2191-2

Ram Indra

Lumpini

Vongsawang

Suksawadse

594/2-4 Moo 8 Ram Indra Rd., Tha-rang, Bangkhen,

0 2508 2400-5

0 2508 2121

Bangkok 10230

0 2508 2627-30

0 2508 2229
0 2286 6602

1024/9 Rimkhobfah Building, Rama IV Rd.,

0 2286 6396

Toong Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120

0 2286 6538

9/207 Ratchadapisek Rd., Bang Sue,

0 2586 0220-8

Bangkok 10800

0 2910 0710-9

180 Moo 5 Suksawadse Rd., Rat Burana,

0 2463 2008

0 2463 2608

0 2917 1992-8

0 2517 2036

Address

Telephone

Facsimile

44 2nd ﬂ. Srichulasup Building,Rama I Rd.,

0 2216 9835-49

0 2216 9864

0 2586 0229

Bangkok 10140
Sukaphiban III

357, 359, 361 Ramkamheang Rd., Sapan Sung,

Bangkok 10240
2 Universal Branches

Universal Branche
Rama I

0 2216 9867-8

Rong Mueang, Pathumwan, Bangkok 10330
Viphavadi

19 3rd ﬂ. Phongsubhee Building, Viphavadi-Rangsit Rd.,

Latyao, Chatuchak, Bangkok 10900

0 2272 2511-20

0 2272 2538-9
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ภ า ค เ ห นื อ
(3 สาขา 12 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน)
สาขา 3 สาขา
สาขา
สาขาเชียงใหม่
สาขานครสวรรค์
สาขาพิษณุโลก

ที่อยู่
59/4 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
26/4-6 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
183/3 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน 13 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ กำแพงเพชร
198 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน-กำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์ฯ ชัยนาท
82/4, 82/5 ถ.พหลโยธิน (มโนรมย์-ชัยนาท) ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ฯ เชียงราย
180/2-3 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
ศูนย์ฯ เชียงใหม่
59/4 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
ศูนย์ฯ ตาก
เลขที่ 1/11-12 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
ศูนย์ฯ นครสวรรค์
26/4-6 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ฯ พิจิตร
20/31-32 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์
103/1-2 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์ฯ พิษณุโลก
183/3 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ฯ แพร่
196/6-8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
ศูนย์ฯ แม่สอด
1/28-29 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
ศูนย์ฯ ลำปาง
43/1 ถ.ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลำปาง 52100
ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์
110/1 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 119 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์
0 5330 8642-6
0 5324 1882
0 5622 9951-7
0 5526 1784-8

โทรสาร
0 5326 2746
0 5324 5219
0 5622 2073
0 5622 9959
0 5526 0636
0 5526 0719-20

โทรศัพท์
0 5579 9480-3

โทรสาร
0 5579 9346

0 5641 4953-6

0 5641 4957

0 5371 9361-2
0 5374 2220-1
0 5330 8642-6
0 5324 1882
0 5551 7631-3
0 5551 7758-9
0 5622 9951-7

0 5371 7573
0 5371 5271
0 5324 5068

0 5661 5002-3
0 5661 5044-5
0 5672 0423-9

0 5551 7550
0 5622 9958
0 5622 9960
0 5661 5046
0 5672 1177

0 5526 1784-8

0 5526 0637

0 5453 3823-6

0 5453 3827

0 5553 4447-8
0 5553 5341
0 5435 2945-7

0 5553 4449

0 5544 1623-4

0 5544 1845

0 5423 1750
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Northern Region
(3 Branches, 12 Claim Service Centers)
3 Branches

Branch

Address

Telephone

Chiang Mai

59/4 Moo 3 Chiang Mai-Lampang Rd., Ta Sala,
Mueang, Chiang Mai 50000

0 5330 8642-6

0 5326 2746

0 5324 1882

0 5324 5219

26/4-6 Moo 10 Nakhon Sawan-Phitsanulok Rd.,
Nakhon Sawan Tok, Mueang, Nakhon Sawan 60000

0 5622 9951-7

0 5622 2073

183/3 Moo 6 Phitsanulok-Nakhon Sawan Rd., Ta Pho,
Mueang, Phitsanulok 65000

0 5526 1784-8

Nakhon Sawan
Phitsanulok

Facsimile

0 5622 9959
0 5526 0636
0 5526 0719-20

13 Claim Service Centers

Claim Service
Centers

Address

Telephone

Facsimile

Kampheang Phet

198 Moo 3 Paholyothin-Kampheangphet Rd.,
Nakhon Chum, Mueang, Kampheang Phet 62000

0 5579 9480-3

0 5579 9346

Chai Nat

82/4, 82/5 Paholyothin Rd. (Manorom-Chai Nat),

0 5641 4953-6

0 5641 4957

Ban Kuai, Mueang, Chai Nat 17000
Chiang Rai
Chiang Mai
Tak
Nakhon Sawan

180/2-3 Moo 12 Paholyothin Rd., Robvieng, Mueang,
Chiang Rai 57000

0 5371 9361-2

0 5371 7573

0 5374 2220-1

0 5371 5271

59/4 Moo 3 Chiang Mai-Lampang Rd., Ta Sala,
Mueang, Chiang Mai 50000

0 5330 8642-6

0 5324 5068

1/11-12 Paholyothin Rd., Nhong-luang, Mueang,

0 5551 7631-3

Tak 63000

0 5551 7758-9

26/4-6 Moo 10 Nakhon Sawan-Phitsanulok Rd.,

0 5622 9951-7

0 5324 1882

Nakhon Sawan Tok, Mueang, Nakhon Sawan 60000
Phichit

0-5551-7550

0 5622 9958
0 5622 9960

20/31-32 Klongkachen Rd., Nai Mueang, Mueang,

0 5661 5002-3

Pichit 66000

0 5661 5044-5

Phetchabun

103/1-2 Samakkeechai Rd., Nai Mueang, Mueang,
Phetchabun 67000

0 5672 0423-9

0 5672 1177

Phitsanulok

183/3 Moo 6 Phitsanulok-Nakhon Sawan Rd., Ta Pho,

0 5526 1784-8

0 5526 0637

0 5453 3823-6

0 5453 3827

1/28-29 Inthorn Kiri Rd., Mae Sot,

0 5553 4447-8

0 5553 4449

Tak 63110

0 5553 5341

43/1 Lampang-Ngao Highway, Chompoo, Mueang,

0 5435 2945-7

0 5423 1750

0 5544 1623-4

0 5544 1845

0 5661 5046

Mueang, Phitsanulok 65000
Phrae

196/6-8 Yantrakitkosol Rd., Nai Vieng, Mueang,

Phrae 54000
Mae Sot
Lampang

Lampang 52100
Uttaradit

110/1 Moo 3 Highway 119, Pa Sua, Mueang,

Uttaradit 53000
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ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
(4 สาขา 13 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน)
สาขา 4 สาขา
สาขา
สาขาขอนแก่น
สาขานครราชสีมา
สาขาอุดรธานี
สาขาอุบลราชธานี

ที่อยู่
259 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40260
2334 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
489/12 หมู่ 1 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน 13 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ ขอนแก่น
259 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40260
ศูนย์ฯ ชัยภูมิ
5/16-17 หมู่ 8 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
ศูนย์ฯ นครราชสีมา
2334 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์ฯ นางรอง
338,340,342 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ศูนย์ฯ ปากช่อง
40/18-19 หมู่ 10 ถ.บายพาส (ปากช่อง-นครราชสีมา)
ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ศูนย์ฯ มุกดาหาร
75/5 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
ศูนย์ฯ ร้อยเอ็ด
449-450 หมู่ 4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศูนย์ฯ เลย
31/20-21 ถ.ร่วมพัฒนา ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ
11 หมู่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์ฯ สกลนคร
85/18 หมู่ 2 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
ศูนย์ฯ สุรินทร์
211/1 หมู่ 2 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์
0 4334 6620-32

โทรสาร
0 4334 6633-4

0 4428 1820-9

0 4421 3227-8

0 4221 2670-4

0 4212 2454-6

0 4528 3604-8

0 4528 4185

โทรศัพท์
0 4334 6620

โทรสาร
0 4334 6634

0 4483 4057-60

0 4483 4061

0 4428 1820-9

0 4421 3227-8

0 4463 3000-7

0 4463 3005

0 4432 8497
0 4432 8506
0 4261 4906-9
0 4261 4911-2
0 4351 9934
0 4352 3265-7
0 4286 1245-51

0 4431 4232

0 4286 1249

0 4564 3411-7

0 4564 3415

0 4273 0981-4

0 4273 0980

0 4451 4797
0 4451 3013
0 4471 3216-22

0 4451 4798

0 4261 4929
0 4351 8117
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Northeastern Region
(4 Branches, 13 Claim Service Centers)
4 Branches

Branch

Address

Telephone

Facsimile

Khon Kaen

259 Moo 6 Mitaparb Rd., Tha Pra, Mueang,
Khon Kaen 40260

0 4334 6620-32

0 4334 6633-4

Nakhonratchasima

2334 Mitaparb Rd., Nai Mueang, Mueang,
Nakhonratchasima 30000

0 4428 1820-9

0 4421 3227-8

Udon Thani

489/12 Moo 1 Udon Thani–Khon Kaen Rd., Mak khang,
Mueang, Udon Thani 41000

0 4221 2670-4

0 4212 2454-6

Ubon Ratchathani

464/40-42 Chayangkool Rd., Kham Yai, Mueang,
Ubon Ratchathani 34000

0 4528 3604-8

0 4528 4185

Address

Telephone

Facsimile

Khon Kaen

259 Moo 6 Mitaparb Rd., Tha Pra, Mueang,
Khon Kaen 40260

0 4334 6620

0 4334 6634

Chaiyaphum

5/16-17 Moo 8 Nivetrat Rd., Nai Mueang, Mueang,
Chaiyaphum 36000

0 4483 4057-60

0 4483 4061

Nakhon Ratchasima

2334 Mitaparb Rd., Nai Mueang, Mueang,
Nakhon Ratchasima 30000

0 4428 1820-9

0 4421 3227-8

Nang Rong

338,340,342 Chok Chai-Det Udom Rd., Nang Rong,
Buri Ram 31110

0 4463 3000-7

0 4463 3005

Pak Chong

40/18-19 Moo10 Pak Chong-Nakhon Ratchasima Rd.,
Kanong Pra, Pak Chong, Nakhon Ratchasima 30130

0 4432 8497

0 4431 4232

75/5 Chayanggoon Rd., Mukdahan, Mueang,
Mukdahan 49000

0 4261 4906-9

449-450 Moo 4 Roi Et-Ponthong Rd., Nue Mueang,
Mueang, Roi Et 45000

0 4351 9934

Loei

31/20-21 Ruam Phttana Rd., Kutpong, Mueang,
Loei 42000

0 4286 1245-51

0 4286 1249

Si Sa Ket

11 Moo 10 Thongmak Rd., Pho, Mueang,
Sri Sa Ket 33000

0 4564 3411-7

0 4564 3415

Sakon Nakhon

85/18 Moo 2 Sakon Nakhon- Udon Thani Rd.,
That Chengchum, Mueang, Sakon Nakhon 47000

0 4273 0981-4

0 4273 0980

Surin

211/1 Moo 2 Surin-Sangkha Rd.,Nok Mueang,
Mueang, Surin 32000

0 4451 4797

0 4451 4798

13 Claim Service Centers

Claim Service
Centers

Mukdahan

Roi Et

0 4432 8506
0 4261 4929

0 4261 4911-2
0 4351 8117

0 4352 3265-7

0 4451 3013
0 4471 3216-22
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ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน 13 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ อุดรธานี
489/12 หมู่ 1 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ศูนย์ฯ อุบลราชธานี
464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์
0 4221 2670-4

โทรสาร
0 4221 2675

0 4528 3604-7

0 4531 4179

โทรศัพท์
0 3882 3156-8
0 3898 1790
0 3870 3104-13

โทรสาร
0 3898 1791-2

0 3880 8712-7

0 3880 8721

โทรศัพท์
0 3720 2193-6

โทรสาร
0 3720 2197

0 3941 8384
0 3934 3187-91
0 3882 3156-9

0 3941 8386
0 3898 1791-2

0 3827 8860-5

0 3827 8866-7

0 3870 3104-13

0 3870 3135

0 3880 8712-7

0 3880 8720

0 3840 1891-4

0 3840 1895-6

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก
(3 สาขา 7 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน)
สาขา 3 สาขา
สาขา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาพัทยา
สาขาระยอง

ที่อยู่
25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
79 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
375/28-30 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมฯ 7 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี
324-326 หมู่ 4 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
ศูนย์ฯ จันทบุรี
73/5-8 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
ศูนย์ฯ ฉะเชิงเทรา
25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศูนย์ฯ ชลบุรี
48/3 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์ฯ พัทยา
79 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
ศูนย์ฯ ระยอง
375/28-30 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
ศูนย์ฯ ศรีราชา
98 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

0 3870 3112-3
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13 Claim Service Centers

Claim Service
Centers
Udon Thani

Address

Telephone

Facsimile

489/12 Moo 1 Udon Thani – Khon Kaen Rd.,

0 4221 2670-4

0 4221 2675

0 4528 3604-7

0 4531 4179

Address

Telephone

Facsimile
0 3898 1791-2

Mak khang, Mueang, Udon Thani 41000
Ubon Ratchathani

464/40-42 Chayangkool Rd., Kham Yai, Mueang,

Ubon Ratchathani 34000

Eastern Region
(3 Branches, 7 Claim Service Centers)
3 Branches

Branch
Chachoengsao

Pattaya

25 Moo 1 Bypass Rd., Bangteenped, Mueang,

0 3882 3156-8

Chachoengsao 24000

0 3898 1790

79 Moo 1 Sukhumvit Rd., Na Kluar, Bang Lamung,

0 3870 3104-13

0 3870 3112-3

0 3880 8712-7

0 3880 8721

Chon Buri 20150
Rayong

375/28-30 Sukhumvit Rd., Nern Pra, Mueang,

Rayong 21000
7 Claim Service Centers

Claim Service
Centers

Address

Telephone

Facsimile

Kabin Buri

324-326 Moo 4 Kabinburi-Nakhon Ratchasima Rd.,

0 3720 2193-6

0 3720 2197

73/5-8 Moo14 Sukhumvit Rd., Klong Narayan,

0 3941 8384

0 3941 8386

Mueang, Chanthaburi 22000

0 3934 3187-91

25 Moo 1 Bypass Rd., Bangteenped, Mueang,

0 3882 3156-9

0 3898 1791-2

0 3827 8860-5

0 3827 8866-7

0 3870 3104-13

0 3870 3135

0 3880 8712-7

0 3880 8720

0 3840 1891-4

0 3840 1895-6

Mueang Kao, Kabin Buri, Prachin Buri 25240
Chanthaburi

Chachoengsao

Chachoengsao 24000
Chon Buri

48/3 Moo1 Sukhumvit Rd., Huay Kapi, Mueang,

Chon Buri 20000
Pattaya

79 Moo 1 Sukhumvit Rd., Na Kluar, Bang Lamung,

Chon Buri 20150
Rayong

375/28-30 Sukhumvit Rd., Nern Pra, Mueang,

Rayong 21000
Si Racha

98 Moo 9 Sukhumvit Rd., Thung Sukhla, Si Racha,

Chon Buri 20230
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ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น ต ก
(4 สาขา 14 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน)
สาขา 4 สาขา
สาขา
สาขานครปฐม

ที่อยู่
265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
สาขาพระนครศรีอยุธยา 24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สาขาสมุทรสาคร
927/71 ก. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
สาขาสระบุรี
661/12, 27 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000

ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน 14 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ กาญจนบุรี
286/78-79 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์ฯ นครนายก
ข1-133/4-5 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
ศูนย์ฯ นครปฐม
265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์ 204/6-8 ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศูนย์ฯ พระนครศรีอยุธยา 24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์ฯ เพชรบุรี
75/1 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
ศูนย์ฯ ราชบุรี
1/11 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
ศูนย์ฯ ลพบุรี
ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม
ศูนย์ฯ สมุทรสาคร
ศูนย์ฯ สระบุรี
ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี

142/786-787 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
53/8 ถ.พระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
927/71 ก. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
661/ 53 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
93/1 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์
0 3421 8442-7

โทรสาร
0 3424 3209

0 3534 6720-7

0 3534 6729

0 3441 4250-4

0 3442 3045

0 3631 7307-9

0 3631 6953

โทรศัพท์
0 3462 0489-92

โทรสาร
0 3462 0493

0 3732 1780-3

0 3732 1784

0 3421 8442-7

0 3424 3209

0 3255 1163-6

0 3255 1167

0 3522 9150-3

0 3522 9154

0 3244 6954-62

0 3244 6963

0 3232 8406
0 3233 7387
0 3233 7873
0 3661 6247-9

0 3232 8426

0 3471 4444-5
0 3472 3265-6
0 3441 4250-4
0 3622 2971-3
0 3622 2224
0 3550 0301-5
0 3551 1910

0 3661 6250
0 3471 4446
0 3442 3044
0 3631 6952
0 3551 1920
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Central and Western Region
(4 Branches, 14 Claim Service Centers)
4 Branches

Branch

Address

Telephone

Facsimile

Nakhon Pathom

265/5 Moo 9 Phetkasem Rd., Lampaya, Mueang,
Nakhon Pathom 73000

0 3421 8442-7

0 3424 3209

Phra Nakhon Si
Ayutthaya

24 Moo 2 Bangkok-Nakhornsawaan Rd., (Asia Rd.),

0 3534 6720-7

0 3534 6729

Samut Sakhon

927/71 k. Thon Buri –Pak Tho Rd., Maha Chai,
Mueang, Samut Sakhon 74000

0 3441 4250-4

0 3442 3045

Saraburi

661/12, 27 Paholayothin Rd., Pakpreaw, Mueang,
Saraburi 18000

0 3631 7307-9

0 3631 6953

Address

Telephone

Facsimile

Kanchanaburi

286/78-79 Seang Chootoe Rd., Ban Nuer, Mueang,
Kanchanaburi 71000

0 3462 0489-92

0 3462 0493

Nakhon Nayok

Khor.1-133/4-5 Suwaansorn Rd., Nakhon Nayok,
Mueang, Nakhon Nayok 26000

0 3732 1780-3

0 3732 1784

Nakhon Pathom

265/5 Moo 9 Phetkasem Rd., Lampaya, Mueang,
Nakhon Pathom 73000

0 3421 8442-7

0 3424 3209

Prachuapkhirikhan

204/6-8 Prachuapsiri, Prachuapkhirikhan, Mueang,

0 3255 1163-6

0 3255 1167

0 3522 9150-3

0 3522 9154

0 3244 6954-62

0 3244 6963

0 3232 8406

0 3232 8426

Thanue, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000

14 Claim Service Centers

Claim Service
Centers

Prachuapkhirikhan 77000
Phra Nakhon Si
Ayutthaya

24 Moo 2 Bangkok-Nakhornsawaan Rd., (Asia Rd.),

Phetchaburi

75/1 Moo1 Phetkasem Rd., Hua Tapan, Mueang,

Thanue, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000
Phetchaburi 76000

Ratchaburi

1/11 Phetkasem Rd., Nha Mueang, Mueang,
Ratchaburi 70000

0 3233 7387
0 3233 7873

Lop Buri

142/786-787 Moo 2 Paholyothin Rd., Kokkoh,
Mueang, Lop Buri 15000

0 3661 6247-9

0 3661 6250

Samut Songkhram

53/8 Rama II Rd., Mae Klong, Mueang,

0 3471 4444-5

0 3471 4446

Samut Songkhram 75000

0 3472 3265-6

927/71 k. Thon Buri – Pak Tho Rd., Maha Chai,

0 3441 4250-4

0 3442 3044

661/53 Paholayothin Rd., Pakpreaw, Mueang,
Saraburi 18000

0 3622 2971-3

0 3631 6952

93/1 Nane Kheaw Rd., Ta Rahad, Mueang,

0 3550 0301-5

Suphan Buri 72000

0 3551 1910

Samut Sakhon

Mueang, Samut Sakhon 74000
Saraburi
Suphan Buri

0 3622 2224
0 3551 1920
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ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน 14 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ สิงห์บุรี
186/16-17 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์ฯ อ่างทอง
46/15 ม.9 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านอิฐ อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์
0 3652 4701-4

โทรสาร
0 3652 4705

0 3585 0690-4

0 3585 0695

โทรศัพท์
0 7535 8446-9

โทรสาร
0 7535 8450

0 7621 7149-51

0 7623 3227

0 7720 0585-93

0 7726 9406-7

0 7455 5161-70

0 7423 5660

โทรศัพท์
0 7566 4010
0 7566 4012-4
0 7757 6387-91

โทรสาร
0 7566 4011
0 7750 1967

0 7522 3250-3

0 7522 3254

0 7532 1024-7

0 7532 1028

0 7335 0236-9

0 7335 0240

0 7621 7149-51

0 7623 2206

0 7720 0585-93

0 7726 9406-7

0 7455 5161-70

0 7423 5661

ภาคใต้
(4 สาขา 8 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน)
สาขา 4 สาขา
สาขา
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาภูเก็ต
สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขาหาดใหญ่

ที่อยู่
106, 108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฏ์ธานี 84000
16 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน 8 ศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ที่อยู่
ศูนย์ฯ กระบี่
464/27-28 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
ศูนย์ฯ ชุมพร
86/9-10 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง
จ.ชุมพร 86190
ศูนย์ฯ ตรัง
367/9 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช 106,108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ฯ ปัตตานี
297/139-40 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
ศูนย์ฯ ภูเก็ต
183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ฯ สุราษฏร์ธานี
41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์ฯ หาดใหญ่
16 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
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14 Claim Service Centers

Claim Service
Centers

Address

Telephone

Facsimile

Sing Buri

186/16-17 Sing Buri-Bang Pran Rd., Bang Man,

0 3652 4701-4

0 3652 4705

0 3585 0690-4

0 3585 0695

Mueang, Sing Buri 16000
Ang Thong

46/15 Moo 9 Asia Highway, Bang It, Mueang,
Ang Thong 14000

Southern Region
(4 Branches, 8 Claim Service Center)
4 Branches

Branch

Address

Telephone

Facsimile

Nakhon Si
Thammarat

106,108 Pattanakarn-Koo Khwang Rd., Nai Mueang,

0 7535 8446-9

0 7535 8450

Phuket

183/26-28, 183/60 Pang Nhgar Rd., Talard Yai,
Mueang, Phuket 83000

0 7621 7149-51

0 7623 3227

Surat Thani

41/1-2 Moo 2 Surat-Punpin Rd., Wat Pradoo, Mueang,
Surat Thani 84000

0 7720 0585-93

0 7726 9406-7

Hat Yai

16 Phetkasem Rd., Hat Yai, Hat Yai,
Songkhla 90110

0 7455 5161-70

0 7423 5660

Address

Telephone

Facsimile

464/27-28 Uttarakij Rd., Krabi Yai, Mueang,
Krabi 81000

0 7566 4010

0 7566 4011

86/9-10 Moo 4 Phetkasem Rd., Wang Phai, Mueang,

0 7757 6387-91

0 7750 1967

Mueang, Nakhon Si Thammarat 80000

8 Claim Service Center

Claim Service
Centers
Krabi

Chumphon

0 7566 4012-4

Chumporn, 86190
Trang

367/9 Huay Yod Rd., Tab Tieng, Mueang,
Trang 92000

0 7522 3250-3

0 7522 3254

Nakhon Si
Thammarat

106,108 Pattanakarn-Koo Khwang Rd., Nai Mueang,

0 7532 1024-7

0 7532 1028

Pattani

297/139-40 Moo 4 Nhong Jig Rd., Roo Samilae,
Mueang, Parrani 94000

0 7335 0236-9

0 7335 0240

Phuket

183/26-28, 183/60 Pang Nhgar Rd., Talard Yai,
Mueang, Phuket 83000

0 7621 7149-51

0 7623 2206

Surat Thani

41/1-2 Moo 2 Surat-Punpin Rd., Wat Pradoo,
Mueang, Surat Thani 84000

0 7720 0585-93

0 7726 9406-7

Hat Yai

16 Phetkasem Rd., Hat Yai, Hat Yai,

0 7455 5161-70

0 7423 5661

Mueang, Nakhon Si Thammarat 80000

Songkhla 90110
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