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A Message from the Managing Director

ปี 2549 ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง
สิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี นับเป็นความโชคดีของคนไทยทุกคน ที่ ได้เกิดและอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาพระบารมีของ
พระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม พระเมตตาธรรม และพระปรีชาสามารถในการนำพาประเทศชาติ
และประชาชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คนไทยทุกคน
ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปีนี้ ยังคงประสบกับปัญหาการชะลอตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เนื่องจากปัจจัย
ลบหลายประการอาทิ ปัญหาความผันผวนทางการเมือง และความไม่ชัดเจนด้านนโยบายของภาครัฐ ปัญหาภัย
คุกคามจากการก่อการร้าย ความวิตกด้านราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนปัญหาภาวะเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นที่การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย กอปรกับความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกฝ่าย ทำให้บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี มีผลการดำเนินงานเป็นที่
น่าพอใจ ด้วยอัตราการเติบโตทีส่ งู กว่าอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยโดยรวมทัง้ ระบบ รวมถึงการตอกย้ำความสำเร็จ
ด้วยรางวัล Best Insurance Company 2007 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด
ด้านประกันภัยที่ ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ
ในนามของคณะกรรมการบริหารบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบพระคุณมายัง
ตัวแทน นายหน้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ ให้
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ มาโดยตลอด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะยังคง
มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังหลักการ “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” ที่บริษัทยึดมั่น และถือปฏิบัติมาโดยตลอด
เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีเลิศและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตลอดไป

สุวพร ทองธิว
กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด” ด้วย
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการรับประกันวินาศภัยใน
เบื้ อ งต้ น เฉพาะการประกั น อั ค คี ภั ย และการประกั น ภั ย ทาง
ทะเลและขนส่ง

¡£²¡
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อาเซียพาณิชยการประกันภัย จำกัด”

04

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.

January 14, 1974
The company re-titled to Asiatic Distributing Insurance Co., Ltd.

¡£²¡

January 16, 1979

ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัย
เบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทย
โดยบริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั วิรยิ ะพานิชประกันภัย จำกัด”

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.”

¸¡ ²±l

February 22, 1982

เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย
อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น
“บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด” ดังที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้รับการ
ยอมรับและเชื่อถือจากคนไทยและสังคมไทยมาโดยตลอด

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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u¨

Year 1987

นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
ครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก
และสามารถรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง ย่างเข้าสู่ปีที่ 20
ในปัจจุบัน

The year of pride since the company became the number 1 in
TV[VYPUZ\YHUJLJVTWHU`MVY[OLÄYZ[[PTL"HUK`L[THPU[HPULK
its position for the past 19 years until now.

u¨
บริ ษ ั ท ฯ ประสบความสำเร็ จ สู ง สุ ด อี ก ครั ้ ง ในตลาดประกั น
วิ น าศภั ย ด้ ว ยการครองส่ ว นแบ่ ง ตลาดประกั น วิ น าศภั ย รวม
ทุกประเภทเป็นอันดับ 1 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานเป็นปีที่ 15 ในปัจจุบนั

06

Year 1992
The company repeatedly acquired its achievement in non-life
insurance business with the top-ranked position in the entire
non-life insurance market which remained for the past 15
years until today.

r¸±
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ
หนึ่งของประเทศไทย ที่ยังคงรักษามาตรฐานแห่งความเป็นที่
หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง มีความพร้อมที่ โดดเด่น
ในทุกๆ ด้าน อาทิ
• ความมั่นคงด้านเงินทุนสำรอง ที่มีมากถึง 1,491 ล้านบาท
สูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
• เครือข่ายศูนย์สาขาบริการจำนวนมากถึง 98 แห่งครอบคลุม
ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วทันใจและ
มีประสิทธิภาพ
• มาตรฐานงานซ่อมที่ โดดเด่น และการรับประกันคุณภาพ
งานซ่อม
• บริการเสริมพิเศษต่างๆ อาทิ บริการรถเช่ามาตรฐาน
คุณภาพระดับโลก ให้บริการโดย Sixt Rent-A-Car
บริษัทผู้นำด้านการให้บริการรถเช่าอันดับ 1 ในยุโรป มอบ
สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ทุกท่าน ได้เช่ารถใช้ใน
ราคาสุดพิเศษ
• อุ ่ น ใจและวางใจกั บ บริ ก ารให้ ค ำปรึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นการ
ประกันภัยจากพนักงาน และตัวแทนมืออาชีพที่เชื่อถือได้
ตรงไปตรงมา เหมาะสมกับความต้องการ และความจำเป็น
ที่แท้จริงของลูกค้า
• บริหารงานโดยยึดหลัก “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย”
อย่างเคร่งครัด คำนึงความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

At Present
The Viriyah Insurance has been retaining its crown as the
number 1 direct insurer in Thailand for many years. This truly
shows its outstanding professionalism in non-life insurance
industry which are:
• 1,491 million-Baht Paid-up capital
• Over 500 vehicle repairing facilities and 98 claim service
 JLU[LYZJV\U[Y`^PKL^P[OLMÄJPLU[HUKLMMLJ[P]LZLY]PJLZ
• Superior vehicle repairing standard including repair work
guarantee
• 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
 *\Z[VTLY JVUÄKLUJL ^P[O PUZ\YHUJL JVUZ\S[HUJ` ZLY]PJL
provided by well-trained staff and agents with the motto
“Fairness Is Our Policy” always in mind
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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
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January 14, 1974
The company re-titled to Asiatic Distributing Insurance Co., Ltd.
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The Board of Directors and The Board of Executives
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Board of Directors
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Chairman

คุณอรพรรณ

พงศ์พิพัฒน์

08

Bhongbhibhat

Directors

££¡²£
คุณสุวพร
พล.ต.ท.เผ่าไทย
คุณรอบรู้
คุณพิจารณ์
คุณตุ๊ก
คุณนงลักษณ์
คุณประสาน
คุณกฤตวิทย์
คุณสมชาย

Ms. Orabhan

ทองธิว
ทองธิว
วิริยะพันธุ์
วิริยะพันธุ์
วิริยะพันธุ์
สุนทรวร
นิลมานัตต์
ศรีพสุธา
สวธานุภาพ

Ms. Suvaporn
Pol.Lt.Gen. Powthai
Mr. Robru
Mr. Pijarn
Mr. Took
Ms. Nonglak
Mr. Prasan
Mr. Kritvit
Mr. Somchai

Thongthew
Thongthew
Viriyahbhun
Viriyahbhun
Viriyahbhun
Sundaravara
Nilmanat
Sriphasutha
Sawathanuphap
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Board of Executives
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Chairman

คุณจเร

Mr. Charae

จุฑารัตนกุล

Executive Directors

££¡²££´«²£
คุณสุวพร
พล.ต.ท.เผ่าไทย
คุณตุ๊ก
คุณประสาน
คุณกฤตวิทย์
คุณธงชัย

Ms. Suvaporn
Pol.Lt.Gen. Powthai
Mr. Took
Mr. Prasan
Mr. Kritvit
Mr. Thongchai

ทองธิว
ทองธิว
วิริยะพันธุ์
นิลมานัตต์
ศรีพสุธา
จิรอลงกรณ์

Ms. Nataya
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Suksantisuwan

ทองธิว

The Management Committee
กรรมการผู้จัดการ

โล่ธุวาชัย

ที่ปรึกษาบริษัทฯและผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และพัฒนาระบบงาน

¥¸h¡´±´²£
คุณประสาน
คุณพรโรจน์
คุณอานนท์
คุณวิญญู
คุณจุรีรัตน์

นิลมานัตต์
เรืองรัตนเมธี
โอภาสพิมลธรรม
อังศุนิตย์
วงโรจน์

คุณวิไล

ปรีชาภรณ์

Ms. Suvaporn Thongthew

Managing Director

Internal Audit Group

«h§¢²£§ª ²¢Ã
คุณนาฏยา

Mr. Pravit

สุขสันติสุวรรณ
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คุณสุวพร

Lothuvachai

Executive Board Secretary

โล่ธุวาชัย

คุณประวิตร

Thongthew
Thongthew
Viriyahbhun
Nilmanat
Sriphasutha
Jira-alongkorn

Corporate Consultant

µÈ£¶©²£´©±¯
คุณนาฏยา

Chutharatkul

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

Ms. Nataya

Lothuvachai

Corporate Consultant
and Internal Audit and
Operation System
Development
Department Manager

Operation Group I (Non-motor Insurance)
Mr. Prasan

Nilmanat

Mr. Ponroge

Ruangrattanamatee

Mr. Arnon

Opaspimoltum

Mr. Winju

Angsunit

Ms. Jureerat

Wongroj

Ms. Wilai

Prechaporn

Deputy Managing
Director
Assistant Managing
Director
Assistant Managing
Director
Fire Insurance
Department Manager
Marine Insurance
Department Manager
Miscellaneous
Insurance
Department Manager
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Operation Group II (Motor Insurance)

คุณตุ๊ก
คุณสยม

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1
(ภาคเหนือ)
คุณดลเดช สัจจวีระกุล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คุณประวิตร สุขสันติสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3
(ภาคตะวันออก)
คุณสมพจน์ เจียมพานทอง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4
(ภาคกลางและภาคตะวันตก)
คุณพรเทพ วัลลิโภดม
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5
(ภาคใต้)
คุณชวรัตน์ อัษฎานุกูล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6
(ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา
คุณพรเทพ วัลลิโภดม
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6
(ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์
ปฏิบัติการสินไหมทดแทน

Mr. Took

¥¸h¡ª±ª¸

Supporting Group

วิริยะพันธุ์
โรหิตเสถียร

พล.ต.ท.เผ่าไทย
คุณสมพจน์
คุณสุมนชาติ
คุณบุญเลิศ

ทองธิว
เจียมพานทอง
สินเอกเอี่ยม
กุศลเพิ่มพูล

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

คุณธงชัย
คุณธงชัย

จิรอลงกรณ์
จิรอลงกรณ์

คุณสุธาทิพย์
คุณนุชนาถ

วรกุล
ปัณฑวังกูร

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
เรียกร้องและติดตามหนี้สิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน

¥¸h¡§¸¡

คุณกฤตวิทย์
คุณสุภัทรา
คุณประวิตร
คุณบุญเลิศ
คุณสมพจน์
คุณสุรชัย
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ศรีพสุธา
ทองขาว
สุขสันติสุวรรณ
กุศลเพิ่มพูล
เจียมพานทอง
วังยายฉิม

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
Mr. Sompoj
Jeampanthong
4Z:\TVUJOHY[
:PULRLPLT
Mr. Boonlert

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐาน
ราคาค่าสินไหมทดแทน

Kusolpermpool

Deputy Managing Director
Law Department Manager
6MÄJL(KTPUPZ[YH[PVU
Department Manager
Human Resource
Department Manager

Controlling Group
Mr. Thongchai
Mr. Thongchai
Ms. Suthathip
Ms. Nujchanart

¥¸h¡±²¸£´

Viriyahbhun

Jira-alongkorn
Jira-alongkorn

Deputy Managing Director
Recovery and Clearing
Liability Department Manager
Vorakul
Accounting Department
Manager
Panthawangkun Finance and Investment
Department Manager

Business Development Group
Mr. Kritvit
Ms. Supatra

Sriphasutha
Thongkhao

Mr. Pravit

Suksantisuwa

Mr. Boonlert

Kusolpermpool

Mr. Sompoj
Mr. Surachai

Jeampanthong
Wangyaichim

Deputy Managing Director
Management Information
System Manager
Motor Underwriting
Department Manager
Marketing Department
Manager
Claim Department Manager
Claim Adjusting
Department Manager

²£§¡¸£´£°±§´²¨ ±¢
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Industry
2006 Industry Brief and 2007 Outlook

ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมา ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ ความวุ ่ น วายทาง
การเมืองความไร้เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ตลอดจนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของภาวะเศรษฐกิจทำให้อัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ภาวะดังกล่าว
ส่งผลให้ระดับรายได้ของผู้บริโภคลดลง
อย่ า งไรก็ ต าม ภาวะการขยายตั ว ของภาคธุ ร กิ จ ประกั น
วินาศภัยกลับขยายตัวได้ดีกว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2548
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับตรงสูง
ถึ ง 95,091,213 ล้ า นบาท เพิ ่ ม ขึ ้ น จากปี 2548 ถึ ง ร้ อ ยละ
7.68 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 6,781,318 ล้ า นบาท ทั ้ ง นี ้
การขยายตั ว ยั ง เป็ น ผลมาจากการประกั น ใหม่ ๆ ทำให้
มูลค่าการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอัตราการเจริญเติบโต
สูงสุดถึงร้อยละ 10.56 ในขณะที่การประกันภัยประเภท
อื ่ น ๆ มี อ ั ต ราการขยายตั ว ตามภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะ
ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า การขยายตั ว
ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการทำการตลาดและการแข่ ง ขั น ของ
บริษัทประกันภัยเป็นสำคัญ
สำหรับแนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2550 นั้น
คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ถ ด ถ อ ย ภ า ว ะ ร า ค า น้ำ มั น ที่ ไ ม่ มี
เสถียรภาพ อีกทั้งปัญหาอื่นๆ ที่คาดว่าจะกระทบใน
ภาคการส่ ง ออกของประเทศ ปั จ จั ย เหล่ า นี ้ จ ะส่ ง ผล
ให้ระดับรายได้ของผู้บริโภคลดลงตลอดจนทำให้ผู้บริโภค
จะยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ในขณะ
ที่ตลาดประกันภัยใหม่ จะใกล้ถึงจุดอิ่มตัวเนื่องมาจาก
การแข่งขันที่อยู่ในระดับสูง
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In 2006, Thailand faced many negative factors,
such as political uncertainty, instability of foreign
exchange rates, and continuous high petroleum
price. Moreover, those effected the economy
growth. Consequently, the country’s economic growth
rate was lower than it should have been. Accordingly,
the household income was decreased as well.
However, the expansion of the country’s insurance
industry grew better than in 2005. The market value
of the industry gained as much as 95,091,213 million
Baht, which was 7.68% more than in 2005 or as much
as 6,781,318 million Baht due to the new insurance
products introduced to the market during the year.
The miscellaneous insurance had the highest growth of
10.56% while other insurance classes grew according
[V [OL LJVUVTPJ NYV^[O  ;OVZL VI]PV\ZS` YLÅLJ[LK
the effectiveness of marketing strategies and
competitions among insurance companies.
For the trend of insurance business in 2007, the
industry growth rate is expected to be lower than
in 2006 due to the slow-down economy situation,
instability of petroleum price, and other problems
that might effect in export sector. Thus, these
could lead to the decreasing of household incomes.
Hence, the consumers would be more careful
in their expenses than in 2006. For this reason,
the new insurance market would tend to saturate due
[V[OLÄLYJLJVTWL[P[PVUZPU[OLTHYRL[

นอกจากภาวะการเติ บ โตด้ า นมู ล ค่ า ที ่ ช ะลอตั ว ลงแล้ ว
การปรับตัวด้านการให้คุณภาพการให้บริการ การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ม ี ก ารสำรองความเสี ่ ย งทางการเงิ น
การบริ ห ารการจั ด การ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
บริษัทประกันวินาศภัย จะมีความเข้มข้นมากขึ้น โดย
เป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด
ประกันภัยเสรีตามกรอบการเจรจาต่างๆ อีกทั้งกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของกรมการประกันภัย ที่มุ่งเน้นการสร้างความ
แข็ ง แกร่ ง ให้ แ ก่ บ ริ ษ ั ท ประกั น วิ น าศภั ย เพื ่ อ เป็ น หลั ก
ประกันด้านความเสี่ยงให้แก่ผู้บริโภค และภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย

Beside the growth rate deceleration in terms of
market value, the improvement in service quality,
the product development in terms of financial
reserve and risk management, the improvement
in business administration, and human resource
development will be more focused according to
the preparation for insurance free-trade agreements.
Moreover, the changes of insurance commissioner
structure and regulations will focus on the strength of
each non-life insurer in order to increase consumer
JVUÄKLUJLHUK[VLUZ\YL[OLZ[YLUN[OVM[OLJV\U[Y`»Z
economy.
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Corporate Highlights

ด้ ว ย ค ว า ม เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ธุ ร กิ จ ป ร ะ กั น วิ น า ศ ภั ย ไ ท ย
“บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด” ได้สั่งสมประสบการณ์และ
ดำเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยความเป็ น มื อ อาชี พ ใน
การประกอบธุรกิจ เพื่อให้การบริการด้านประกันวินาศภัยที่มี
คุณภาพและพิถีพิถันในทุกบริการด้วยสำนึกแห่งความเป็นธรรม
คือ นโยบาย มายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทฯ ตระหนัก
อยู่เสมอถึงคุณค่าในความไว้วางใจที่ ได้รับจากลูกค้าจำนวนมาก
กว่ า สามล้ า นคนในปั จ จุ บั น เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของบริ ษั ท ฯ
ที่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้คุ้มครอง
ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นใน
การปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานในการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการ
ให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการรับประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ดังนี้

q ²££°± ±¢£¢l ²ª¡±£Ãได้แก่
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท

1
2
3
4

 q ²££°± ±¢£¢l ²±±
 q ²££°±±µ ±¢
 q ²££°± ±¢²°À¥Á¥°ªhได้แก่
• ประกันภัยการขนส่งสินค้า
• ประกันภัยตัวเรือ
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 q ²££°± ±¢ÀÇÀ¥Çอาทิ เช่น
• ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม
• ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล / กลุ่ม
• ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออารี
• ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
• ประกันภัยโจรกรรม
• ประกันภัยสำหรับเงิน
• ประกันภัยกระจก
• ประกันภัยบ้านปลอดภัย
• ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย
• ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
• ประกันภัยวิศวกรรม
• ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
• ประกันภัยอิสรภาพ
• ประกันภัยโรคมะเร็ง
ฯลฯ
จวบจนวันนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อตรง เป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ธุรกิจประกัน
วิ น าศภั ย เป็ น ธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลเป็ น สำคั ญ บริ ษ ั ท ฯ
จึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน พนักงาน
ในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความน่าเชื่อถือของสินค้า และความเป็น
มืออาชีพในด้านการบริการ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไปสู่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้นลูกค้าและตัวแทน
ทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบริษัท วิริยะประกันภัย
จำกัด อย่างดีเยี่ยม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ว่า
“ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” เพื่อสืบสานเจตนารมณ์อันดีงาม
ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ สืบไป

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 strenght
• Strong business ethics and responsibilities towards society

§²¡ ² ¹¡´ÃÃ¡²£²²£³À´²
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The accomplishment in several areas listed above not only
OPNOSPNO[Z[OLJVTWHU`»ZKLKPJH[LKKL[LYTPUH[PVUI\[HSZVYLÅLJ[Z
the professional in providing the service in insurance industry.

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มีความภาคภูมิใจในมาตรฐาน
การดำเนินงานที่ โดดเด่นหลายๆ ด้าน อาทิเช่น
• ความโดดเด่นด้านบริการ
• ความโดดเด่นด้านความมั่นคงทางการตลาด การเงิน และ
เครือข่ายธุรกิจ
• ความโดดเด่นด้านจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และ
สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ความภาคภููมิใจที่กล่าวมาข้างต้น คือสิ่งที่สามารถยืนยันได้ถึง
ความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย

Service Highlights
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พร้อมบริการด้วยสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
ทั่วประเทศ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการของสาขา อัน
ได้แก่ การให้คำปรึกษาในด้านการประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับ
ลููกค้า รวมถึงการให้ความรูู้กับลููกค้าและตัวแทนขาย ตลอดจนการ
ออกกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนที่ ให้
บริการงานด้านงานตรวจสอบอุุบัติเหตุุและงานด้านสินไหมทดแทน
ซึ่งทั้งสาขาและศููนย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพในการ
เชื่อมโยงการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีความมุุ่งมั่นพัฒนา
ขยายงานบริ ก ารทั้ ง ด้ า นสาขาและศู น ย์ ฯ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของลููกค้าด้วยบริการที่เป็นมิตร อบอุุ่น และประทับใจ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่ ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง พร้อมให้บริการด้วย 10 สาขา
3 สาขาเบ็ ด เสร็ จ และ 12 ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสิ น ไหมทดแทนใน
เขตกรุุงเทพมหานคร และอีก 18 สาขา และ 54 ศููนย์ปฏิบัติการ
สิ น ไหมทดแทน ซึ่ ง กระจายสู่ ต่ า งจั ง หวั ด ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
ทั่วประเทศ

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. 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,
10 standardized branches, 3 universal branches
(serving both underwrite and claim needs), and 12 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 setting up 18 standardized branches and 54 claim
service centers throughout Thailand.

พนักงานถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็ว บริการอย่างดีเยี่ยม
และเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับงานด้านสินไหมทดแทนเป็นหัวใจใน
การบริการ ซึ่งบริษัทฯ มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำงาน
เริ่มตั้งแต่ขั้นแรกที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ ตระหนักเป็น
อย่างยิ่งถึงสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเมื่อประสบอุบัติเหตุ
เป็นอันดับแรกทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินที่ ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าสามารถติดต่อกับ
บริษัทฯ ได้ โดยตรงทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยโทรศัพท์หมายเลข
1557 บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุที่มีความ
เชี่ ย วชาญและเป็ น ธรรมไปถึ ง จุ ด เกิ ด เหตุ อ ย่ า งเร็ ว ที่ สุ ด จาก
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้
ลู ก ค้ า อุ่ น ใจและได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งดี เ ยี่ ย มจากพนั ก งานตรวจ
สอบอุบัติเหตุที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกค้ายามประสบอุบัติเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่
ณ สำนักงานตัวแทนต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบริการลูกค้าที่
ประสบอุบัติเหตุให้ ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
งานซ่อมที่มีคุณภาพด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ในการบริ ก ารด้ า นงานซ่ อ ม
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายการบริการเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
ในโครงการมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการคัดเลือก
เป็ น อย่ า งดี และได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อ รั บ ประกั น ความพึ ง พอใจในงานซ่ อ ม ทั้ ง ในส่ ว นคุ ณ ภาพ
อะไหล่ เครื่องมือมาตรฐานในการปฎิบัติงาน และงานซ่อมที่มี
คุ ณ ภาพมาตรฐานเที ย บเท่ า ศู น ย์ บ ริ ก ารของผู้ แ ทนจำหน่ า ย
รถยนต์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้ศูนย์ซ่อมต่างๆ ในโครงการ
ใช้เครื่องมือคุณภาพสูงได้มาตรฐานเหมาะสมกับงาน อีกทั้งสีที่ ใช้
ในการซ่ อ มต้ อ งเป็ น สี ช นิ ด แห้ ง ช้ า (สี 2K) เพื่ อ ให้ ได้ ง าน
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านยาวนาน สำหรั บ อะไหล่ ที่ ใ ช้
ในการซ่ อ มทุ ก ชิ้ น ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพจาก
บริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็น
ต้อ งใช้ ร ถยนต์ ใ นขณะรองานซ่ อ มบริ ษั ท ฯ ได้
ร่ ว มกั บ บริ ษั ท วี ไ อจี คาร์ เ ร้ น ท์ จำกั ด
ซึ่ งเป็ น ตั วแทนที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จ า ก
บริ ษั ท ซิ ก ท์ เร้ น ท์ อะ คาร์ จำกั ด
ประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
จัดให้มีบริการรถยนต์เช่าระหว่างรองานซ่อม
ด้วยอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับลูกค้าของ
วิริยะประกันภัยอีกด้วย
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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’
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parallel with the damage of property once the accident occurs,
as the essential guideline for claim surveyors to emphasise
and follow onwards. Calling 1557, the nationwide phone
number, is the simple and direct method to contact or report
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position and are ready to serve customers 24 hours a day from
the nearest claim service center. In this regard, customers in
both near and remote areas can rely on convenient and comfort
that are in accord with the direction 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 that are wellaboved the selection and the frequent service inspection
monitored by the company’s exquisite standard. The quality
of automobile parts is also emphasized; as are the standard
tools for repairing procedures and the impression of service
in identical with the dealership repairing service. For further
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and the durable and prolong used period color, such as 2K
(2-Komponent) paint system, are other areas focused on
the perfection in repairing quality as well as the guarantees in
quality of automobile parts 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 prices for its customers.

ขั้นตอนการอนุมัติสินไหมที่รวดเร็ว
การเรียกร้องขอเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอีกบริการหนึ่งที่
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการเบิ ก จ่ า ยค่ า สิ น ไหม
เพื่ อ ชดเชยค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยความรวดเร็ ว
และเป็นธรรม เน้นถึงขั้นตอนที่ง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้
แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการศูนย์
ปฏิบัติการสินไหมทดแทน มีอำนาจอนุมัติวงเงินสินไหมทดแทน
แก่ลูกค้าได้สูงสุดถึง 500,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องรออนุมัติ
จากส่วนกลาง ทำให้งานด้านสินไหมทดแทนมีประสิทธิภาพสูง
อย่างเห็นได้ชัด
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งรากฐานที่
มั่ น คงและความเป็ น เลิ ศ ในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในด้ า นการตลาด
การเงิน และเครือข่ายธุรกิจ ควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะ
เวลายาวนานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น บทพิ สู จ น์ ส ำคั ญ ที่ ลู ก ค้ า
สามารถมอบความไว้วางใจได้ถึงความมั่นคงของบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้พิทักษ์ และผู้ดูแลทรัพย์สินอันมีค่าของผู้เอาประกัน
ด้านการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มีผลการดำเนินงานด้านการ
ตลาดที่ โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถครองส่วน
แบ่งตลาดประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อ
กันเป็นปีที่ 15 (พ.ศ.2535–พ.ศ.2549) ซึ่งในปี 2549 บริษัทฯ
สามารถครองส่ ว นแบ่ ง ตลาดประกั น วิ น าศภั ย สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ
14.35 ของตลาด
ในส่วนของการรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้รับความไว้
วางใจจากลู ก ค้ า ส่ ว นมากของประเทศไทยมาเป็ น ระยะเวลา
ยาวนานถึง 20 ปี (พ.ศ.2530–พ.ศ.2549) ซึ่งในปี 2549
บริษัทฯ สามารถครองส่วนแบ่งตลาดรับประกันภัยรถยนต์สูง
ถึงร้อยละ 22.82
ซึ่งส่วนแบ่งตลาดดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ
ที่ ได้รับโอกาสจากประชาชนจำนวนมากของประเทศให้ดูแลและ
คุ้มครองความสูญเสียของลูกค้า มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า
ครึ่งศตวรรษ

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 solidatory and excellence in several aspects which are
THYRL[PUN ÄUHUJPUN HUK I\ZPULZZ UL[^VYRPUN  (JJVYKPUN
to this regard, the reputation expands and guarantees the
JVTWHU`»ZPTHNLVMILPUN[OLJVUÄKLUJLWYV]PKLYPUN\HYKPUN
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 15 years (from 1992 to 2006) and accounted
approximately for 14.3 percent of total market share.
In automobile underwriting aspect, the common trust and
JVUÄKLUJL VM THQVY WVSPJ` OVSKLYZ PU ;OHPSHUK WSHJL PU V\Y
hands with pride as to be shown over the past 20 years of
statistical statement (from 1987 to 2006) with the automobile
insurance market share of 22.82 percent in 2006.
Accordingly, the particular statistics in automobile insurance
market share reflects the immense opportunities given
MYVT [OL THQVYP[` VM WLVWSL PU ;OHPSHUK [V V\Y JVTWHU`
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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ด้านการเงิน

Financing

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มีความมั่นคงด้วยฐานะทางการเงิน
โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 1,400 ล้านบาท
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,994.59 ล้านบาท และในส่วน
ของรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกัน 13,890.92 ล้านบาท

;OL =PYP`HO 0UZ\YHUJL ZLJ\YLZ P[Z ÄUHUJPHS ZVSPKH[VY` ^P[O [OL
toal net assets of 14,994.59 million Baht and the fully paid-up
registered capital of 1,400 million Baht in addition with the total
written premiums of 13,890.92 million Baht for the revenue side
VMÄUHUJPHSZ[H[LTLU[

นอกจากนี ้ ในส่ ว นของเงิ น กองทุ น ที ่ ก ฎหมายกำหนด ให้
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จะต้องมีเงินกองทุนสำรองไว้ที่
1,192.00 ล้านบาท ซึ่งในปี 2549 นี้ บริษัทฯ มีเงินกองทุนสูงถึง
2,001.43 ล้านบาท มากกว่าจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถึง
809.43 ล้านบาท

-VY[OLSLNHSYLX\PYLTLU[ZVMJHWP[HSYL[LU[PVU[OLJVTWHU`ZH[PZÄLZ
the minimum requirement of 1,192 million Baht as the current fund
for 2006 is 2,001.43 million Baht—higher than the legal requirement
by 809.43 million Baht.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

As of December, 31st 2006

ฐานะการเงิน

Financial Status

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกองทุน

ผลประกอบการ
เบี้ยประกันรับรวม
เบี้ยประกันรับสุทธิ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

Total Assets

14,994 .59

Total Liabilities

12,320 .42

Shareholder’s Equity

2,674 .17

Capital Fund

2,001 .43

Financial Performance
Underwriting Income

13,890 .92

Net Premium Written

13,679 .83

Earned Underwriting Income

12,564 .45

Net Investment Income
Gain on Investment in Securities
Other Income
5L[7YVÄ[
7YVÄ[WLY:OHYL

399 .82
8 .09
21 .43
-129 .23
-9 .23

ด้านเครือข่ายธุรกิจ
Business Networking
In complementing insurance service offered by The Viriyah
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มีเครือข่ายธุรกิจมากมายหลาย Insurance, the company established and developed several
สาขา แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ KP]LYZPÄLK YHUNL VM I\ZPULZZLZ HZ W\YWVZLZ [V JVTMVY[
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความอุ่นใจและความสะดวกรวดเร็วในการ customers’ needs and mirrors solid foundation of the company.
Such businesses include:
บริการให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจในเครือจำนวนมาก
Viriyah Panich Co., Ltd.
อาทิเช่น
The company was founded in 1917 as a producer of wood
บริษัท วิริยะพานิช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 เป็นบริษัท lacquer brand called “Pla Tapian” and the “Viriyah” Cough
ผู้ ผ ลิ ต น้ ำ มั น ทาไม้ ต ราปลาตะเพี ย น และยาแก้ ไอวิ ริ ย ะ และ Syrub; both of which are currently produced and distributed
throughout the market.
ยังผลิตและจำหน่ายมาจนถึงในปัจจุบัน
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เป็น
บริ ษั ท ในเครื อ ธนบุ รี ที่ ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ
ยานยนต์ ดำเนิ น การด้ า นศู น ย์ บ ริ ก าร/ซ่ อ มและนำเข้ า อะไหล่
รถยนต์ เ มอร์ เ ซเดส-เบนซ์ จากประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี
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Thonburi Panich Co., Ltd.
The company was founded in 1941 as the initial origin of
entering the automobile industry for the entire related
businesses. The company operates its maintainance service
and as importer of automobile parts from Germany.

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 เป็น
บริษัทตัวแทนผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และได้รับความไว้วางใจจาก
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ประกอบ
รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น C-Class, E-Class, S-Class
และ A-Class ภายใต้ ม าตรฐานคุ ณ ภาพการประกอบรถยนต์
เมอร์เซเดส-เบนส์ จากบริษัท เดมเลอร์ ไครสเลอร์ เอจี ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานประกอบ
รถยนต์ถึง 2 แห่งด้วยกัน ซึ่งเป็นโรงงานที่ ได้รับการรับรองระบบ
บริ ห ารงานคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO/TS
16949:2002 และ ISO 14001:2004 จาก TÜV Rheinland
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง
ของประเทศไทย ให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเยาวชนได้ศึกษาและ
รั บ รู้ สิ่ ง ที่ เ ป็ น สมบั ติ ล้ ำ ค่ า ทางอารยธรรมของตนที่ สื บ ทอดจาก
บรรพบุรุษ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและ
ชาวต่ า งชาติ ไ ด้ มี โ อกาสรั บ รู้ แ ละศึ ก ษาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทาง
วัฒนธรรมและสังคมของประเทศไทยในอดีต ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นมาทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยความเจริญ
รุ่งเรืองดังกล่าวถูกนำเสนอผ่านทางเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้าง
เอราวัณ (ช้างทรงของพระอินทร์) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ถูกสร้างขึ้นมาเป็นประติมากรรมลอยตัวด้วยวัสดุโลหะทองแดง
ที่มีความสูงขนาดตึก 17 ชั้น และปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุรี เป็นปราสาทไม้ขนาดใหญ่ริมฝั่งทะเล แกะจำหลัก
ลวดลายตกแต่งเป็นรูปประติมากรรม และลวดลายที่แสดงออก
เป็นสื่อทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม
บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งดำเนิน
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีสำนักพิมพ์ในเครือ ได้แก่ สำนักพิมพ์
สารคดีแ ละสำนัก พิ ม พ์ เ มื อ งโบราณ ผลิต นิ ต ยสารชั้ น นำเชิง ให้
ความรู้แก่ผู้อ่าน อาทิ “สารคดี” นิตยสาร“เมืองโบราณ” คู่มือ
นำเที่ยว “เที่ยวทั่วไทย ไปกับนายรอบรู้” ฯลฯ
บริษัท วิริยะซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เป็น
บริษัทที่ทำการผลิต และจัดซื้ออะไหล่ที่ ใช้ ในงานซ่อมของศูนย์
ซ่อมมาตรฐาน ในโครงการของบริษัทวิริยะประกันภัย เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับ
อะไหล่ที่มีมาตรฐานอย่างรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงปัญหางานซ่อม
หยุดชะงักเนื่องจากการขาดแคลนอะไหล่
บริษัท วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544
เป็ น อู่ ซ่ อ มตั ว ถั ง และสี แ ห่ ง เดี ย วในประเทศไทยที่ ได้ รั บ การ
รับรองจาก บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใ ห้ บ ริ ก า ร ซ่ อ ม ร ถ ย น ต์ ข อ ง ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ ป ร ะ กั น ภั ย ข อ ง
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด รวมถึงลูกค้าทั่วไปที่ ใช้รถยนต์
เมอร์ เ ซเดส-เบนซ์ เพื่ อ ให้ ค วามอุ่ น ใจแก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยศู น ย์ ซ่ อ ม
รถยนต์ เ มอร์ เ ซเดส-เบนซ์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถรองรับความ
ต้องการด้านงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง

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
HZZLTIS`WSHU[Z\UKLY[OLJLY[PÄLKHKTPUPZ[YH[PVUHJJVYKPUN[V
ISO standard from TÜV Rheinland.
The Ancient City
The Thai authentic and traditional-oriented city was established
in 1972 for the purpose of enlighting 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
[V [VKH`»Z ZVJPL[` >P[O [OL YLÅLJ[PVU VM HUJPLU[ JP]PSPaH[PVU
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
Z[H[\L [OH[ OHZ HU LX\P]HSLU[ OLPNO[ VM ÅVVY I\PSKPUN
and The Sanctuary of Truth located along the Pattaya bay
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 “Sarakadee” magazine and the Ancient city magazine. The
JVTWHU`»ZTHQVYW\ISPZOPUNMLH[\YLPZPU[OLMVYTZVMLK\JH[LK
and culture-related reading meterials.
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.
Viriyah Car Body Service Co., Ltd. (VCB)
The company, founded in 2001, is solely granted for the
X\HSP[` JLY[PÄJH[PVU VM IVK` HUK WHPU[ YLWHPYPUN ZLY]PJL YH[LK
by Mercedes-Benz 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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วิริยะประกันภัยกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของสังคมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมซึ่งพวกเราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยความมุ่งมั่นอย่าง
จริงจังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นใน
การจัดการผลตอบแทนที่ ได้จากชุมชนกลับคืนสู่สังคม ดังนั้น
จึงได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
และเพิ ่ ม ขึ ้ น ทุ ก ปี โ ครงการต่ า งๆ เพื ่ อ สั ง คมโดย บริ ษ ั ท
วิ ร ิ ย ะประกั น ภั ย จำกั ด จึ ง เกิ ด ขึ ้ น มากมายต่ อ เนื ่ อ งอย่ า ง
สม่ำเสมอ ด้วยโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการ “ก.ไก่ใส่ตู้” เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้
ความช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทที่ขาดแคลน ซึ่งการศึกษา
จั ด เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ พื ้ น ฐานในการพั ฒ นาประเทศ บริ ษ ั ท ฯ
จึ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษาเสริ ม โอกาสในการรั บ รู ้ ข ่ า วสาร
เรื่องราว และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากมายจากการ
อ่ า นหนั ง สื อ โดยบริ ษ ั ท ฯ ได้ บ ริ จ าคหนั ง สื อ ตู ้ ห นั ง สื อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า
ของใช้ ต ่ า งๆ และทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในชนบทที ่
ขาดแคลนห่างไกลความเจริญและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมบริจาคด้วยเช่นกัน
โครงการ “อบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก
จั ด โครงการนี ้ ข ึ ้ น เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะของผู ้ เ ข้ า อบรมให้ ข ั บ ขี ่
อย่ า งถู ก ต้ อ งและช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาจราจรและลดอุ บ ั ต ิ เ หตุ
รวมถึ ง เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ ท ำความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ
พ.ร.บ.รถยนต์และกฎจราจร โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับ
วุฒิบัตรและใบขับขี่ทันที
โครงการ “ตรวจรถก่ อ นใช้ ป ลอดภั ย แน่ น อน” บริ ษ ั ท
วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัด
โครงการนี ้ ข ึ ้ น ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารตรวจเช็ ค สภาพรถยนต์
ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย
และเตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยให้บริการ
ตรวจรถฟรี 20 รายการ
โครงการ “เมาไม่ขับ” บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ
กองบังคับการตำรวจจราจรทางบก, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุ ข เพื ่ อ ตรวจวั ด แอลกอฮอล์ แ ละจั บ
ผู ้ ข ั บ ขี ่ ย านพาหนะที ่ ม ี ร ะดั บ แอลกอฮอล์ เ กิ น กว่ า กำหนด
เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายใต้โครงการ
“เมาไม่ขับ” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542
จนถึงปัจจุบันเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน
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ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ เ ติ บ โ ต เ คี ย ง คู่ กั บ สั ง ค ม ไ ท ย บ ริ ษั ท
วิริยะประกันภัย จำกัด ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งในสังคม
ไทยมาโดยตลอด ในปี 2549 บริษ ัท ฯ ได้ร ่ว มมือ กับ องค์ ก ร
ภาครัฐ และเอกชนต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาสังคมไทยให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมๆ
กั บ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และความยั ่ ง ยื น ของสั ง คมแห่ ง ความ
เอื้อเฟื้อในรูปแบบของคนไทยสืบไป
โครงการเพื่อสังคมและหนังสือแจกสำหรับแจกจ่ายทั่วไป
ดำเนินการโดยวิริยะประกันภัย
• โครงการ “ก.ไก่ใส่ตู้”
• คู่มือ “ประกอบการอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย”
• หนังสือ “ง่วงอย่าขับ”
• หนังสือ “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ”
โครงการเพื่อสังคมที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• โครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง”
ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และจส.100
• โครงการ “ตำรวจเด่น พลเมืองดี Top Cops Top
People” ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
• โครงการ “รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในงานกาชาด”
ร่วมกับ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• โครงการ “รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในประเพณีลอยกระทง”
ร่วมกับ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการเพื่อสังคมที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก
• โครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
• โครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์”
• สนับสนุนและร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”
โครงการเพื่อสังคมที่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
• โครงการ “เมาไม่ขับ” ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
• โครงการ “ปีใหม่ไปให้ถึง Arrive Alive” ร่วมกับ
มูลนิธิเมาไม่ขับ
• โครงการ “รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์”
ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับและกรมการขนส่งทางบก
• โครงการ “รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง”
ร่วมกับ มูลนิธเิ มาไม่ขบั และกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
• โครงการ “พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ” ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100
• โครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ” ร่วมกับ
สถานีวิทยุ จส.100
• โครงการ “เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์” ร่วมกับ สำนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

In realizing in social responsibility, The Viriyah Insurance,
with cooperation with many organizations in both public
ZLJ[VY HUK WYP]H[L ZLJ[VY LZ[HISPZOLK H ]HYPL[` VM WYVQLJ[Z
with the aim of creating and improving the quality of life in
;OHP ZVJPL[` ;OL MVSSV^PUNZ HYL ZL]LYHS WYVQLJ[Z [OH[ OH]L
been released during the year 2006:
Projects for Society and Books Distributed by
The Viriyah Insurance
  :[H[PVULYPLZHUK)VVRZMVY*OPSKYLU7YVQLJ[
  +YP]LYZ»4HU\HSMVY:HML[`+YP]PUN7YVQLJ[
  +YV^Z`+VU»[+YP]L7YVQLJ[
• “Exercises for Elders” Books
Viriyah Projects Coordinated with the Royal Thai Police
  9VHKZPKL(ZZPZ[HUJL7YVQLJ[JVVYKPUH[LK^P[O4L[YV
  WVSP[HU7VSPJL)\YLH\HUK1:;YHMÄJ9HKPV:[H[PVU
• The Great Citizen and Police Help Reducing Crime
  7YVQLJ[JVVYKPUH[LK^P[O4L[YVWVSP[HU7VSPJL)\YLH\
• Drive Safety campaign in Red Cross Fair coordinated
with the Royal Thai Police
• Road Safety campaign During Loy Kra Tong Festival
coordinated with the Royal Thai Police
Viriyah Projects Coordinated with The Department of
Land Transportation
• Vehicle Check-up for Safety
  +YP]LY»Z3PJLUZL;YHPUPUN*V\YZL7YVQLJ[
• “The National Children’s Day” activity supports
Viriyah Projects Coordinated with the government
and private sector
  +VU»[+YPUR+YP]L7YVQLJ[JVVYKPUH[LK^P[O[OL
“Don’t Drink Drive Foundation”
• “Arrive Alive” campaign coordinated with the
“Don’t Drink Drive Foundation” During New Year
Festival
• Road Safety Campaign During Songkran Festival
coordinated with the “Don’t Drink Drive Foundation”
and the Department of Land Transportation
• Road Safety campaign During Loy Kra Tong Festival
coordinated with the “Don’t Drink Drive Foundation”
and the Royal Thai Police
  *VTW\SZVY`0UZ\YHUJLMVY=HS]\SHY/LHY[-\UK7YVQLJ[
  JVVYKPUH[LK^P[O[OL1:;YHMÄJ9HKPV:[H[PVU
  *HY3V]LYZ/LSW9LK\JL(JJPKLU[Z7YVQLJ[
  JVVYKPUH[LK^P[O[OL1:;YHMÄJ9HKPV:[H[PVU
• Southeast Asian Youth Ship Program coordinated with
  [OL¸6MÄJLVM>LSMHYL7YVTV[PVU7YV[LJ[PVUHUK
Empowerment of Vulnerable Groups”
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โครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง” บริษัท
วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
และจส.100 จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ประชาชนที่รถจอดเสียในผิวการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบนท้อง
ถนนและป้องกันกรณีมิจฉาชีพแอบแฝงในรูปของการช่วยเหลือ
โครงการ “ตำรวจเด่น พลเมืองดี Top Cops Top People”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจ
นครบาล มอบรางวัลและวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนที่
ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและตำรวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันการก่อ
อาชญากรรมโดยอาศั ย พลั ง ของประชาชนทั ่ ว ไปให้ ช ่ ว ยกั น
สอดส่องดูแลสังคมให้ปลอดภัย
โครงการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
ลอยกระทง บริ ษ ั ท วิ ร ิ ย ะประกั น ภั ย จำกั ด ร่ ว มกั บ
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการดังกล่าว
ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย
และไม่ประมาทในการใช้ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง
โครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ” บริษัท วิริยะประกันภัย
จำกัด ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนิน
รายการวิ ท ยุ เ พื ่ อ การจราจร (จส.100) จั ด โครงการ
“คนรั ก รถช่ ว ยลดอุ บ ั ต ิ เ หตุ ” เพื ่ อ ต้ อ งการช่ ว ยลดอุ บ ั ต ิ ภ ั ย
และปั ญ หาจราจรอื ่ น ๆ บนท้ อ งถนนให้ น ้ อ ยลง รวมถึ ง
เพื ่ อ เป็ น การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ในการขั บ ขี ่ อ ย่ า งปลอดภั ย แก่
ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปพร้อมทั้งเสนอความคิดในเรื่องประโยชน์
ของการทำประกันภัยให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริง
โครงการ “พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ” บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
ร่วมกับบริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินรายการวิทยุ
เพื่อการจราจร (จส.100) จัดโครงการ “พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ”
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ห า เ งิ น ส ม ท บ ท ุน ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป่ ว ย
โรคลิ้นหัวใจที่ยากจน ซึ่งเจ้าของรถยนต์ทุกคันสามารถเข้าร่วม
โครงการนี ้ ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ ่ ม เติ ม แต่ อ ย่ า งใด
เพียงแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ
ผ่านการซื้อ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในโครงการ
“พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ” โดยในการนี้ โครงการจะนำเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยสำหรับรถยนต์ของท่านมูลค่า 100 บาท เข้าสมทบ
กองทุนบริจาคเงินเพื่อซื้อลิ้นหัวใจกับ จส.100 และนอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังสมทบเข้ากองทุนเพิ่มอีก 100 บาท

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
VM P[Z VWLYH[PVU HZZL[Z [V PUP[PH[L HJ[P]P[PLZ HUK WYVQLJ[Z
consistently and annually towards our society. Such activities
HUKWYVQLJ[ZHYL!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 complementaries as a whole.

นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อีกมากมายรวมถึงการบริจาคปัจจัย
สำคัญต่างๆ ในการดำรงชีพเพื่อการสาธารณะประโยชน์และ
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมอย่างแท้จริง
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท
วิริยะประกันภัย จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน
งบการเงิ น เหล่ า นี ้ ส่ ว นข้า พเจ้ า เป็น ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็น ต่อ งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจากผล
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าว
ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท วิริยะประกันภัย
จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4195
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2550
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

¸¥
หน่วย : บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หมายเหตุ

2548

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

676,625,365
92,674,662
514,649,905
3,935,661,121
324,458,702
48,396,070
5,592,465,825

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

999,203,215
4,553,471
1,003,756,686
(5,627,162)
998,129,524

455,332,129
2,796,817,028
269,196,222
2,916,154
3,902,069
2,937,978,943
46,008,788
15,276,409
17,917,513
272,072,972
14,994,593,449

571,921,936
2,304,944,336
210,417,208
3,285,418
8,244,486
2,481,501,416
19,601,752
26,478,521
20,403,958
241,113,841
12,478,508,221

3, 5

พันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วเงิน
หุ้นทุน
หุ้นกู้
หลักทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้กู้ยืม

2549

6

โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่น ๆ
รวมเงินให้กู้ยืม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมสุทธิ
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์-สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 14,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 14,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สำรองตามกฎหมาย
- อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
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18
19

2549

หน่วย : บาท
2548

7,145,735,851
3,983,036,606
61,806,798
25,259,658
528,620,242
575,960,565
12,320,419,720

6,030,353,119
3,521,854,474
51,374,340
11,094,263
450,758,109
506,204,554
10,571,638,859

1,400,000,000

1,400,000,000

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

1,400,000,000
1,318,295,501

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

2,724,000
1,070,000
(815,220,139)
1,906,869,362
12,478,508,221

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
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รายได้จากการรับประกันภัยแต่ละประเภท
เบี้ยประกันภัย
หัก เบี้ยประกันต่อและส่งคืน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
3
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด)
จากปีก่อน
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
แต่ละประเภท
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำไรจากการรับประกันภัย

อัคคีภัย

รถยนต์

เบ็ดเตล็ด

2549

2548

รวม

รวม

221,882,995
(116,801,381)
105,081,614

56,450,920 13,089,830,578
(17,314,532)
39,136,388 13,089,830,578

522,757,816 13,890,922,309 11,919,965,213
(76,976,238) (211,092,151) (197,873,085)
445,781,578 13,679,830,158 11,722,092,128

20,625,154
84,456,460

4,579,531 1,050,141,286
34,556,857 12,039,689,292

40,036,760 1,115,382,731 786,708,890
405,744,818 12,564,447,427 10,935,383,238

18,840,891
1,633,707
21,086,985
129,808
41,691,391

1,103,583 7,634,186,386
2,216,877 206,571,891
4,069,602 2,156,026,399
31,484
7,421,546 9,996,784,676

254,222,710 7,908,353,570 7,035,011,935
6,661,281 217,083,756 181,711,366
58,440,113 2,239,623,099 1,886,627,926
81,056
242,348
222,342
319,405,160 10,365,302,773 9,103,573,569

42,765,069

27,135,311 2,042,904,616

86,339,658 2,199,144,654 1,831,809,669

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
20
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
21
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
22

34

ภัยทางทะเล
และการขนส่ง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

399,817,337
8,091,206
21,427,770

285,195,823
29,415,924
20,591,600

1,015,005,969
534,900,433
16,855,428
42,718,743
240,000
591,141,266
378,767,979
2,579,629,818
48,851,149
(178,076,392)
(129,225,243)
(9.23)

901,860,440
413,212,635
70,396,641
26,246,650
240,000
492,492,348
380,320,324
2,284,769,038
(117,756,022)
(318,799,781)
(436,555,803)
(31.18)
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก
ที่ออก
การเปลีย่ นแปลง
และชำระแล้ว มูลค่าเงินลงทุน

กำไรสะสม

ยอดคงเหลือต้นปี 2548

1,400,000,000

991,140,787

รวม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร
3,794,000 (378,664,336) 2,016,270,451

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือปลายปี 2548

327,154,714
327,154,714
1,400,000,000 1,318,295,501

327,154,714
327,154,714
(436,555,803) (436,555,803)
3,794,000 (815,220,139) 1,906,869,362

ยอดคงเหลือต้นปี 2549

1,400,000,000 1,318,295,501

3,794,000 (815,220,139) 1,906,869,362

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
896,529,610
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
896,529,610
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือปลายปี 2549
1,400,000,000 2,214,825,111

896,529,610
896,529,610
(129,225,243) (129,225,243)
3,794,000 (944,445,382) 2,674,173,729

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2549

2548

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

13,328,726,826
97,332,047
(7,612,434,883)
(217,083,756)
(2,204,209,600)
(242,348)
371,055,783
16,037,453
(2,498,816,158)
(157,912,795)
1,122,452,569

11,363,555,652
93,581,777
(7,123,231,318)
(181,711,366)
(1,869,296,612)
(222,342)
274,300,468
13,674,325
(2,309,872,942)
(267,159,035)
(6,381,393)

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

8,789,592,781
1,223,911,395
39,061,250
52,058,673
243,567,343
10,348,191,442

(5,564,103,696)
(123,694,000)
(892,534,111)
(134,020,683)
(129,820,765)
(6,844,173,255)

(9,371,304,955)
(719,060,000)
(10,959,268)
(106,625,463)
(276,200,890)
(10,484,150,576)

(774,895,693)

(135,959,134)

347,556,876
2,069,781,592
2,417,338,468

(142,340,527)
2,212,122,119
2,069,781,592

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อื่นๆ
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จำกั ด (“บริ ษั ท ”) เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทย โดยมี ส ำนั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ ที่ 1242
อาคารวิริยะพานิช ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
บริษัท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับประกันวินาศภัยด้านรถยนต์ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง และเบ็ดเตล็ด
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งบการเงินนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำ
ขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศ
ใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยใช้รูปแบบที่กำหนด
ตามคำสั่งนายทะเบียน เรื่องกำหนดแบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 6 มีนาคม 2545
บริษัทได้ใช้ข้อยกเว้นตามประกาศสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 004/2544-2546 ลงวันที่
21 ธันวาคม 2544 โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ ได้เปิดเผย
ไว้แล้วในนโยบายบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่
ปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
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(ก) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(ค) เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้
จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และประเมินฐานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัย
ค้างรับ ณ วันที่ ในงบดุล
(ง) เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดง
ในราคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายและหักด้วยขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย โดยวิธีที่ ให้ผลไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระสำคัญกับวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้า หรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด
จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน กำไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายหลักทรัพย์
นั้นแล้ว
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ ในงบดุล
การจำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ ได้รับชำระและมูลค่าที่บันทึกในบัญชี และรวมถึงยอดกำไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
(จ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้เช่าซื้อแสดงมูลค่าตามยอดคงค้างสุทธิ จากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเท่ากับผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์
ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ ในอนาคต โดยจะประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 2
ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลจากการเช่าซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้น ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
วิธีการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทแตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย เรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance)
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว กำหนดให้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวดเกินกว่า 3 งวด
ขึ้นไปโดยไม่นำหลักประกันมาหักจากยอดหนี้คงเหลือ บริษัทกำหนดแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสถิติของหนี้สูญ
ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 1.5 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อ
คงเหลือหลังหักดอกผลจากการเช่าซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาและเห็นว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของบริษัทเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่
(ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องสำนักงาน

20
20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

อุปกรณ์ที่ซื้อก่อนปี 2531 คำนวณโดยวิธีอัตราคงที่ของราคาตามบัญชีที่ ลดลงในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
อุปกรณ์ที่ซื้อหลังปี 2531
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีผลรวมจำนวนปี

5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ได้แก่ค่าพัฒนาระบบ, สิทธิการเช่า และลิขสิทธิ์ ที่กิจการซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าตัดจำหน่าย
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณีที่ ไม่อาจคาดระยะเวลาสิ้นสุดของประโยชน์ที่จะได้รับ สินทรัพย์
ที่ ไม่มีตัวตนซึ่งไม่อาจกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ จะได้รับการทดสอบว่าด้อยค่าหรือไม่
ณ วันที่ ในงบดุลทุกครั้ง สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตนอื่นๆจะถูกตัดจำหน่ายนับจากวันที่เริ่มก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
ค่าพัฒนาระบบ
5 ปี
สิทธิการเช่า
5 ปี
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
5 ปี
(ซ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่า
มู ล ค่า ที ่จ ะได้ รั บ คืน ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า บัน ทึ ก ในงบกำไรขาดทุ น เว้น แต่เ มื ่อ มี ก ารกลั บ รายการการประเมิน มู ล ค่ า ของ
สินทรัพย์เพิ่มที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดก่อน ในกรณีนี้ ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้
สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหัก
ค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฌ) เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษทั คำนวณเงินสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ งการจัดสรรเงินสำรองสำหรับ
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยดังนี้
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การประกันอัคคีภัย ตัวเรือ รถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

- วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ (วิธีถัวเฉลี่ยรายเดือน)
- เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
- เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง

(ญ) สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทบันทึกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามจำนวนเงินที่จะจ่ายจริง และตามจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อได้รับแจ้งความเสียหาย
จากผู้เอาประกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ
(Incurred but not reported:IBNR) ในอัตราร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหม
ทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 และเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป
(ฎ) การรับรู้รายได้
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่งคืนแล้ว
เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
และเงินส่วนแบ่งกำไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตาม
ปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในการความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ บันทึกโดยวิธีผลรวมจำนวนตัวเลข บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำระค่างวด
เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป เว้นแต่มีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้ ได้แล้ว บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้จากลูกหนี้รายนั้นทันที ซึ่งเป็นไปตาม
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับธุรกิจ consumer finance ตามแนวทางปฏิบัติของสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ สน.111/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน 2547
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ฏ) การรับรู้ค่าใช้จ่าย
บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง และค่าใช้จ่ายในการประกันต่อถือเป็นรายจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
สัญญาเช่าดำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้
ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิน้ ตามสัญญา ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีทม่ี รี ายการดังกล่าว
รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเกิดขึ้น
(ฐ) ค่าจ้างและบำเหน็จ
ค่าจ้างและบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(ฑ) นโยบายเกี่ยวกับเงินเลี้ยงชีพและเกษียณอายุ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดย
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อเดือนตุลาคม 2530 ซึ่งตามระเบียบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ ในจำนวนที่เท่ากับเงินสะสมที่พนักงานแต่ละคนจ่ายเข้า
กองทุน และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามข้อบังคับของกองทุน ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงไม่ปรากฏในงบดุล
การเกษียณอายุ พนักงานครบเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่พนักงานที่เข้าทำงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2542
เป็นต้นไป ให้เกษียณอายุเมื่ออายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์
(ฒ) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ ในงบดุล
ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ
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บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการ
ร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท
2549

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
ดอกเบี้ยรับจากการเช่าซื้อรถยนต์

2548

2,510,036
4,805,754

2,467,880
6,652,591

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย : บาท
2549
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์-สุทธิ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ค้างรับ
เจ้าหนี้อื่น
ลูกหนี้รับสภาพหนี้ - สุทธิ

2548

928,535
84,634,105
1,690,611
8,546,832
20,375,684

502,065
118,439,764
906,575
240,818
20,375,684
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประกอบด้วย
สำหรับปี 2549
หน่วย : บาท
เพื่อค้า
พันธบัตร :
บวก ส่วนเกินกว่ามูลค่า
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รวม พันธบัตร - ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม พันธบัตร - ราคายุติธรรม
ตั๋วเงิน :
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่า
รวม ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม ตั๋วสัญญาใช้เงิน - สุทธิ
ตั๋วแลกเงิน
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่า
รวมตั๋วแลกเงิน - ราคาทุน
รวมตั๋วเงินทั้งสิ้น
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56,000,000
630,611
56,630,611
(913,339)
55,717,272
-

ประเภทของหลักทรัพย์
ถือจน
เงินลงทุน
เผื่อขาย
ครบกำหนด
ทั่วไป
510,050,000
1,072,769
-

รวม
566,050,000
1,703,380

-

(800,235)
510,322,534
510,322,534

-

(800,235)
566,953,145
(913,339)
566,039,806

-

1,100,700,364
(1,646,931)
1,099,053,433
(190,200,260)
908,853,173
544,495,140
(6,945,815)
537,549,325
1,446,402,498

-

1,100,700,364
(1,646,931)
1,099,053,433
(190,200,260)
908,853,173
544,495,140
(6,945,815)
537,549,325
1,446,402,498

สำหรับปี 2549 (ต่อ)
หน่วย : บาท
เพื่อค้า
หุ้นทุน :
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
บวก(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนในความต้องการ
ของตลาด – ราคายุติธรรม
เงินลงทุนทั่วไป
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
รวมหุ้นทุน - สุทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ:
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมหุ้นทุนทั้งสิ้น
หุ้นกู้ :
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่า
รวม หุ้นกู้ -ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม หุ้นกู้ - ราคายุติธรรม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ:
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมหุ้นกู้ทั้งสิ้น
หลักทรัพย์อื่น :
หน่วยลงทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
บวก(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม หลักทรัพย์อื่น - ราคายุติธรรม
รวมหลักทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวม เงินลงทุน
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ประเภทของหลักทรัพย์
ถือจน
เผื่อขาย
ครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป

498,729,044 2,101,375,535
(190,523,464) 2,220,273,996

-

308,205,580 4,321,649,531
308,205,580 4,321,649,531
6,933,811
12,893,142
(1,648,811)
(2,168,842)
5,285,000
10,724,300
313,490,580 4,332,373,831

-

10,000,000
10,000,000
(10,000,000)
-

63,833,333
63,833,333
(3,018,871)
60,814,462
35,000,000
1,156,885
36,156,885
96,971,347

527,500,000
(123,310)
527,376,690
527,376,690
527,376,690

20,500,000
67,800,457
(35,646,388)
3,235,834
(1,756,126)
23,735,834
30,397,943
23,735,834
30,397,943
392,943,686 4,459,743,121 2,484,101,722

-

รวม
2,600,104,579
2,029,750,532

4,629,855,111
190,709,340 190,709,340
(9,223,445)
(9,223,445)
181,485,895 181,485,895
181,485,895 4,811,341,006
19,826,953
(3,817,653)
16,009,300
181,485,895 4,827,350,306
-

601,333,333
(123,310)
601,210,023
(10,000,000)
(3,018,871)
588,191,152
35,000,000
1,156,885
36,156,885
624,348,037

88,300,457
(35,646,388)
1,479,708
54,133,777
54,133,777
181,485,895 7,518,274,424

สำหรับปี 2548
หน่วย : บาท
เพื่อค้า
พันธบัตร :
บวก ส่วนเกินกว่ามูลค่า
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รวม พันธบัตร - ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม พันธบัตร - ราคายุติธรรม
ตั๋วเงินคลัง :
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่า
รวม ตั๋วเงินคลัง-ราคาทุน
ตั๋วเงิน :
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม ตั๋วสัญญาใช้เงิน – สุทธิ
ตั๋วแลกเงิน
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่า
รวมตั๋วแลกเงิน - ราคาทุน
รวมตั๋วเงินทั้งสิ้น
หุ้นทุน :
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
บวก(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนในความต้องการ
ของตลาด – ราคายุติธรรม
เงินลงทุนทั่วไป
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
รวมหุ้นทุน - สุทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ:
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมหุ้นทุนทั้งสิ้น
หุ้นกู้ :
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่า
รวม หุ้นกู้ -ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม หุ้นกู้ - ราคายุติธรรม
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ประเภทของหลักทรัพย์
ถือจน
เงินลงทุนทั่วไป
เผื่อขาย
ครบกำหนด

รวม

56,000,000
1,382,120

30,000,000
183,614

588,150,000
2,362,712

-

674,150,000
3,928,446

57,382,120
(1,732,748)
55,649,372
-

30,183,614
30,183,614
-

279,667
590,792,379
590,792,379
93,000,000
(325,338)
92,674,662

-

279,667
678,358,113
(1,732,748)
676,625,365
93,000,000
(325,338)
92,674,662

220,200,260
(190,200,260)
30,000,000
490,000,000
(5,350,095)
484,649,905
514,649,905

-

220,200,260
(190,200,260)
30,000,000
490,000,000
(5,350,095)
484,649,905
514,649,905

-

-

2,543,049,861
1,185,712,263

-

-

487,626,023 2,055,423,838
(126,112,227) 1,311,824,490
361,513,796 3,367,248,328
361,513,796 3,367,248,328
6,933,811
11,285,747
441,189
2,739,005
7,375,000
14,024,752
368,888,796 3,381,273,080
10,000,000 124,700,000
10,000,000 124,700,000
(10,000,000)
3,869,139
128,569,139

160,000,000
(267,322)
159,732,678
159,732,678

3,728,762,124
194,722,690
194,722,690
(9,223,445)
(9,223,445)
185,499,245 185,499,245
185,499,245 3,914,261,369
18,219,558
3,180,194
21,399,752
185,499,245 3,935,661,121
294,700,000
(267,322)
294,432,678
(10,000,000)
3,869,139
288,301,817

สำหรับปี 2548 (ต่อ)
ประเภทของหลักทรัพย์
ถือจน
เงินลงทุนทั่วไป
เผื่อขาย
ครบกำหนด
35,000,000
1,156,885
36,156,885
164,726,024 159,732,678
-

เพื่อค้า
ใบสำคัญแสดงสิทธิ:
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมหุ้นกู้ทั้งสิ้น
หลักทรัพย์อื่น :
หน่วยลงทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
บวก(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม หลักทรัพย์อื่น - ราคายุติธรรม
เงินลงทุนทั่วไป
รวมหลักทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวม เงินลงทุน

-

20,500,000
62,800,458
(35,734,871)
2,353,739
(2,118,143)
22,853,739
24,947,444
22,853,739
24,947,444
447,391,907 3,601,130,162 1,357,849,624

หน่วย : บาท
รวม
35,000,000
1,156,885
36,156,885
324,458,702

83,300,458
(35,734,871)
235,596
47,801,183
594,887
594,887
594,887
48,396,070
186,094,132 5,592,465,825

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-สถาบันการเงิน เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนและสถาบันการเงิน ครบกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ถึง 6.00 ต่อปี โดยยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รวมตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 189.52 ล้านบาท
(2548 : 189.52 ล้านบาท) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้หยุดดำเนินการตามหนังสือ ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2540 ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากของ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท
ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้ว และสำหรับปี 2549 และ 2548 ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน
685,027 บาท เป็นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และบริษัทได้ขอยื่นคำขอรับชำระหนี้จาก
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับคืนในอัตราร้อยละ 10 และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้ว
ในระหว่างปี 2548 บริษัทได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในพันธบัตร จากประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นหลักทรัพย์ถือจนครบกำหนด
ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจำนวน 23,806,416 บาท และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรมเป็นจำนวน 2,370,197 บาท ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ โอน
ตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม จำแนกตามระยะเวลาที่จะถึงกำหนดได้ดังนี้
สำหรับปี 2549
หน่วย : บาท
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี 1 ปีถึง 2 ปี
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หลักทรัพย์เพื่อค้า
พันธบัตร
หุ้นกู้
หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตร
หุ้นกู้
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
พันธบัตร
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
รวมตราสารหนี้

มากกว่า 2 ปี
มากกว่า 5 ปี
ถึง 5 ปี

-

-

-

-

-

-

42,137,032

240,063,506
48,574,892
200,000,000
69,873,317
558,511,715

33,769,624
47,000,000
122,906,656

108,997,137
488,974,433
395,000,000 313,853,173
360,503,373
395,000,000 1,272,328,116

-

รวม

55,717,272
-

55,717,272
-

54,834,315

96,971,347

127,492,267 510,322,534
537,549,325
908,853,173
50,000,000 527,376,690
288,043,854 2,636,790,341

สำหรับปี 2548
หน่วย : บาท
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี 1 ปีถึง 2 ปี
หลักทรัพย์เพื่อค้า
พันธบัตร
หุ้นกู้
หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตร
หุ้นกู้
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
พันธบัตร
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
รวมตราสารหนี้

-

-

30,000,000
30,000,000

มากกว่า 2 ปี
มากกว่า 5 ปี
ถึง 5 ปี

20,230,245
-

35,419,127
-

30,183,614
49,076,071

5,442,946

65,305,075

187,610,958
484,649,905
92,674,662
99,732,678
943,927,888

240,223,341
50,000,000
315,896,532

111,234,862
10,000,000
221,959,064

44,901,932

รวม
55,649,372
30,183,614
164,726,024

51,723,218 590,792,379
484,649,905
30,000,000
92,674,662
159,732,678
96,625,150 1,608,408,634
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เงินลงทุนในเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างรับ โดยจำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างรับชำระดังนี้
สำหรับปี 2549
หน่วย : บาท
ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ
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ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
531,252,693 4,335,461
124,593,953
5,627,162
661,473,808
(5,627,162)
655,846,646

2,355,338
491,198
7,181,997
(491,198)
6,690,799

เงินให้กู้ยืม
อื่น ๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
3,054,152
534,306,845
3,054,152
3,054,152

-

124,593,953
5,627,162
664,527,960
(5,627,162)
658,900,798

รวม
ดอกเบี้ย
รวม
4,335,461 538,642,306
2,355,338
491,198
7,181,997
(491,198)
6,690,799

126,949,291
6,118,360
671,709,957
(6,118,360)
665,591,597

สำหรับปี 2548
หน่วย : บาท
ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ:
น้อยกว่า 6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ

ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
993,576,053
786,416
5,627,162
999,203,215
(5,627,162)
993,576,053

491,198
1,277,614
(491,198)
786,416

เงินให้กู้ยืม
อื่น ๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
4,553,471
4,553,471
4,553,471

-

เงินต้น
998,129,524

รวม
ดอกเบี้ย
รวม
786,416 998,915,940

5,627,162
1,003,756,686
(5,627,162)
998,129,524

491,198
6,118,360
1,277,614 1,005,034,300
(491,198) (6,118,360)
786,416 998,915,940
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ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทอื่น
รวม
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ:
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
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2549

2548

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

127,998,744
491,187,734
619,186,478
(47,264,542)
571,921,936
571,921,936

480,987,574

607,259,253

15,783,984
9,827,206
630,794
41,267
507,270,825
(42,646,204)
464,624,621
(9,292,492)
455,332,129

11,308,403
460,463
158,359
619,186,478
(47,264,542)
571,921,936
571,921,936
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
หัก บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
บวก ตั๋วแลกเงิน - อาวัลโดยสถาบันการเงิน
ที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
บวก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
บวก ตั๋วเงินคลังที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
2548
2547
2,796,817,028 2,304,944,336 1,983,734,530
(732,068,831) (404,168,500) (432,270,482)
(299,000,000)
138,878,818
512,711,453
2,417,338,468

99,159,454
30,000,000
39,846,302
2,069,781,592

576,586,346
34,098,341
49,973,384
2,212,122,119
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เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2549
10,321,479
6,145,287
426,981,431
2,054,368,831
299,000,000
2,796,817,028

เงินสดและเช็คในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
บัตรเงินฝากธนาคาร - สุทธิ
รวม

2548
9,581,029
2,061,394
1,809,133,413
484,168,500
2,304,944,336

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บัตรเงินฝากข้างต้นได้รวมส่วนที่บริษัทยังไม่ได้รับใบรับฝากบัตรเงินฝาก จำนวน 27,257,917 บาท
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของบัตรเงินฝากที่ยังไม่ได้รับดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
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ราคาทุน

เพิ่มขึ้น

จำหน่าย

14,257,651
15,552,162
6,102,050
136,037
108,656,144
558,861,700
3,718,387
707,284,131

2,762,988
5,692,265
4,023,382
397,447
6,189,606
86,161,683
376,602
105,603,973

(189,126)
(23,740,745)
(18,936,861)
(42,866,732)

โอนเข้า (ออก)
3,718,387
(3,718,387)
-

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

14,257,651
2,762,988
24,773,688
10,125,432
533,484
91,105,005
626,086,522
376,602
770,021,372

เพิ่มขึ้น

จำหน่าย

-

-

8,700
9,796,125
1,079,277
15,699,906
70,307,473
37,289,203
134,180,684

14,257,651
2,770,188
34,390,143
11,204,709
533,484
92,656,779
640,529,682
37,501,703
833,844,339

-

หน่วย : บาท
โอนเข้า (ออก)

(1,500)
(179,670)
(14,148,132)
(56,028,415)
(70,357,717)
-

164,102
(164,102)
หน่วย : บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
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มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี

ค่าเสื่อม
ราคาสะสม

-

1,026,778
803,282
23,533
79,177,099
458,119,540
539,150,232

ค่าเสื่อมราคา
สำหรับปี

จำหน่าย

310,982
984,568
634,078
22,900
12,010,634 (23,427,677)
48,677,836 (18,759,389)
62,640,998 (42,187,066)

โอนเข้า
(ออก)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี

ค่าเสื่อม
ราคาสะสม

14,257,651
2,452,006
22,762,342
8,688,072
487,051
23,344,949
138,048,535
376,602
210,417,208

310,982
2,011,346
1,437,360
46,433
67,760,056
488,037,987
559,604,164

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

768,926
3,132,090
2,119,152
142,052
64,547,311
493,938,586
564,648,117

ค่าเสื่อมราคา
สำหรับปี

จำหน่าย

457,944
1,120,744
681,792
95,619
9,775,091 (12,987,836)
61,810,392 (55,909,793)
73,941,582 (68,897,629)
-

-

หน่วย : บาท
โอนเข้า
(ออก)
-

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสำหรับปี 2549 มีจำนวน 74,121,252 บาท (2548 : 62,830,124 บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาเป็น
จำนวนเงิน 386,760,463 บาท (2548 : 407,015,177 บาท)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนที่ ได้มาก่อนปี 2531 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
รวม
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2549
10,000,000
3,413,725
13,413,725

2548
10,000,000
3,593,394
33,905
13,627,299
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เบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
เบี้ยประกันภัยค้างรับอัคคีภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับรถยนต์
เบี้ยประกันภัยค้างรับทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันภัยค้างรับเบ็ดเตล็ด
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ

2549
44,589,296
2,987,033,099
19,509,248
133,604,820
3,184,736,463
(246,757,520)
2,937,978,943

2548
30,724,311
2,539,473,854
16,389,594
107,355,805
2,693,943,564
(212,442,148)
2,481,501,416

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีเบี้ยประกันภัยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้
หน่วย : บาท
ไม่เกิน 2 เดือน
มากกว่า 2 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
รวม

2549
2,415,784,329
418,754,379
287,986,325
62,211,430
3,184,736,463

2548
2,212,677,659
247,935,183
165,639,828
67,690,894
2,693,943,564
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รายได้จากการลงทุนค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์หุ้นกู้แปลงสภาพ
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
ดอกเบี้ยจากการให้เช่าทรัพย์สิน
เงินปันผลค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ
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2549
4,436,081
7,523,851
445,890
9,193,561
12,061,590
7,181,997
3,693,276
2,971,560
180,000
47,687,806
(1,679,018)
46,008,788

2548
4,937,879
2,259,258
445,890
403,663
9,504,123
1,277,614
924,209
1,870,884
21,623,520
(2,021,768)
19,601,752
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หน่วย : บาท
สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1 มกราคม 2548

ค่าพัฒนาระบบ

ค่าลิขสิทธ์

รวม

3,863,000
3,863,000
3,863,000

10,039,267
1,022,000
11,061,267
11,061,267

20,781,304
4,499,511
25,280,815
1,453,416
26,734,231

34,683,571
5,521,511
40,205,082
1,453,416
41,658,498

31 ธันวาคม 2549

1,844,283
345,616
2,189,899
349,616
2,539,515

7,545,387
1,045,511
8,590,898
997,375
9,588,273

6,888,255
2,132,072
9,020,327
2,592,870
11,613,197

16,277,925
3,523,199
19,801,124
3,939,861
23,740,985

2548
2549

1,673,101
1,323,485

2,470,369
1,472,994

16,260,488
15,121,034

20,403,958
17,917,513

31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549
1 มกราคม 2548
31 ธันวาคม 2548

ª´£±¢l·È
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2549
4,815,664
142,722,215
30,442,933
2,008,020
21,300,020
14,460,260
56,323,860
272,072,972

สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
ลูกหนี้และเงินทดรอง - สุทธิ
ลูกหนี้จากการรับสภาพหนี้ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์ทวีสิน
ลูกหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

2548
4,815,664
113,129,161
32,656,468
3,865,114
31,950,110
54,697,324
241,113,841

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : บาท
2549
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ ได้จากการชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
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ยอดต้นงวด
7,101,320
(2,285,656)
4,815,664

เพิ่มขึ้น

จำหน่าย

-

-

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

ทั้งนี้บริษัทสามารถหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นได้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ บริษัท ประกันวินาศภัย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544
ลูกหนี้และเงินทดรองสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยที่บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน 21,690,894 บาท
(2548 : 18,717,340 บาท)
ลูกหนี้รับสภาพหนี้ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ โอนมาจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ โดยที่บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เป็นจำนวน 98,512,822 บาท (2548 : 95,729,708 บาท)
ลูกหนี้อื่นแสดงยอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยที่บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน 3,154,762 บาท
(2548 : 964,560 บาท)
ในระหว่างปี 2541 บริษัทได้รับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยของ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
55,396,232 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้
ดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้วในปี 2548 ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้รับแจ้งจำนวนส่วนแบ่งจากการเฉลี่ยหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ กรมบังคับคดี ซึ่งได้ประกาศส่วนแบ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 14.46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับเงิน
ทั้งนี้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมูลค่าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน
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บริษัทมีข้อตกลงกับธนาคารหลักที่บริษัทใช้บริการ เกี่ยวกับการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝาก
ออมทรัพย์เพื่อให้บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัทไม่ปรากฏยอดเงินเบิกเกินบัญชี
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เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
สำรองเพื่อการเสี่ยงภัยอัคคีภัย
สำรองเพื่อการเสี่ยงภัยทางทะเลและขนส่ง
สำรองเพื่อการเสี่ยงภัยรถยนต์
สำรองเพื่อการเสี่ยงภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2549
55,344,255
15,627,447
6,815,063,422
259,700,727
7,145,735,851

2548
34,719,101
11,047,915
5,764,922,136
219,663,967
6,030,353,119
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สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยอัคคีภัย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยรถยนต์
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
รวม
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2549
7,532,358
4,070,251
3,552,951,557
76,486,686
341,995,754
3,983,036,606

2548
4,428,557
7,254,937
3,168,814,164
48,304,512
293,052,304
3,521,854,474
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ค่านายหน้าค้างจ่ายคำนวณจากเบี้ยประกันภัยโดยตรงค้างรับ ตามอัตราร้อยละดังต่อไปนี้
ค่านายหน้าประกันอัคคีภัย
ร้อยละ 23
ค่านายหน้าประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ร้อยละ 13
ค่านายหน้าประกันภัยรถยนต์-ภาคสมัครใจ ร้อยละ 18
ค่านายหน้าประกันภัยรถยนต์-ภาคบังคับ
ร้อยละ 12
ค่านายหน้าประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ร้อยละ 18
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2549
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้-กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เบี้ยจ่ายเกินนายหน้า/ตัวแทน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
เจ้าหนี้นายหน้าและตัวแทน
เงินสมทบกองทุนทดแทนรถยนต์ค้างจ่าย (ภาคบังคับ)
รวม

77,844
49,427,999
34,086,863
2,001,369
54,916,669
80,498,725
67,821,289
71,835,487
193,256,366
22,037,954
575,960,565

2548
428,690
49,351,387
30,243,262
1,775,022
55,256,029
60,335,128
50,366,438
65,958,629
172,313,071
20,176,898
506,204,554
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หน่วย : บาท
เงินเดือนและค่าแรง
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ
รวม

2549
856,933,813
44,606,010
113,466,146
1,015,005,969

2548
770,177,819
39,087,317
92,595,304
901,860,440

จำนวนคน
2549
จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2548
3,354

3,377

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของ
พนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ
กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ ได้รับอนุญาต
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สำนักงานใหญ่, 10 สาขา, 12 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน, 3 สาขาเบ็ดเสร็จ
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ที่อยู่
1242 อาคารวิริยะพานิช ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์
0 2223 0851
0 2223 0996
0 2224 0059
0 2225 0137

โทรสาร
0 2224 9876

โทรศัพท์
0 2532 3000

โทรสาร
0 2532 1369

0 2743 6500-7

0 2396 0721
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สาขา
สาขาดอนเมือง
สาขาบางนา
สาขาบางพลัด
สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
สาขาพระราม 2
สาขารัชดาภิเษก

สาขาลุมพินี

1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชั้น 1-2, 4 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สาขาวงศ์สว่าง

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
121/17-20 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สาขาสุขสวัสดิ์
สาขาสุขาภิบาล 3
กิจกรรมพิเศษ
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ที่อยู่
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

0 2880 0008

0
0
0 2384 7741-50 0
0
0 2452 8000
0
0 2452 8210-9 0
0 2641 3500-79 0
0
0
0
0 2286 6107
0
0
0 2286 6158
0 2286 6075
0 2286 6605
0 2286 6198
0 2286 6742
0 2286 6013
0 2586 0220-8 0
0 2910 0710-9
0 2463 2008
0
0
0 2917 1992-8 0
0
0 2641 3500-79 0
0

2433
2433
2757
2757
2452
2452
2641
2641
2641
2641
2286
2286

7554
6334
9290
9295-6
8362
8364
2834
2841
3193
3194
6010
7047

2585 9670
2463
2462
2518
2917
2641
2641

2639
7680
1479
1171
3208
3594

¨¹¢l´±´²£ª´Ä«¡Á¨¹¢l¯
ศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน
ศูนย์ฯ ดอนเมือง
ศูนย์ฯ บางนา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
1199/5 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

0 2532 3000

0 2532 1453

ศูนย์ฯ บางพลัด

121 ถ.จรัญสนิทวงศ์ (จรัญสนิทวงศ์ 71)
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ศูนย์ฯ ปากเกร็ด
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 กรุงเทพฯ 10150
121/17-20 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก
ศูนย์ฯ รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ศูนย์ฯ รามอินทรา
594/2-4 หมู่ 8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
ศูนย์ฯ ลุมพินี
1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชั้น 1-2, 4 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ศูนย์ฯ วงศ์สว่าง
ศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์
ศูนย์ฯ สุขาภิบาล 3

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

ª²²ÀÇÀª£Çª²²
สาขา
ที่อยู่
สาขาพระราม 1
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 2 ถ.พระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขารัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 4 อาคารนครชัย ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สาขาวิภาวดี
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19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2743 6500-7

0
0
0
0 2435 3515-20 0
0 2926 0811-5

2743
2743
2743
2424

6508
6510
6511
8872

0 2926 0816

0 2384 7741-50 0
0
0 2452 8000
0
0 2452 8210-9 0
0 2641 3500-79 0

2757
2757
2452
2452
2641

9280
9284
8361
8363
2843-4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2508
2508
2286
2286
2286

2121
2229
6602
7076
7146

2508
2508
2286
2286
2286
2286
2286
2286
2286
2586
2910
2463

2400-5
2627-30
6107
6158
6075
6605
6198
6742
6013
0220-8
0710-9
2008

0 2917 1992-8

0
0
0
0
0

0 2586 0229
0 2463 2608
0 2517 2036
0 2917 0810

โทรศัพท์
โทรสาร
0 2216 9835-49 0 2216 9867
0 2216 9868
0 2594 2071-2 0 2594 2034
0 2594 2091-2 0 2594 2682
0 2594 2191-2 0 2594 1899
0 2272 2511-20 0 2272 2538
0 2272 2539
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3 สาขา, 12 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน
ª²²ª²²
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
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ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่
สินไหมทดแทน
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 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 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
110/1-2 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 119 ต.ป่าเซ่า
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
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โทรศัพท์
0 5330 8642-6

โทรสาร
0 5326 2746

0 5622 9951-7

0
0
0
0

0 5526 1784-8

5622
5622
5526
5526

2073
9959
0636
0719

โทรศัพท์

โทรสาร

0 5579 9480-3

0 5579 9346

0 5641 4953-6

0 5641 4957

0 5374 2220-1
0 5374 2240
0 5330 8642-6

0 5371 7573
0 5371 5271
0 5324 5068

0 5622 9951-7

0 5622 9958

0 5661 5002-3

0 5661 5046

0 5672 0423-30 0 5672 1177
0 5526 1784-8

0 5526 0637

0 5453 3823-6

0 5453 3827

0 5553 4447-8 0 5553 4449
0 5423 1859-60 0 5423 1750
0 5544 1623-4 0 5544 1845
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4 สาขา, 13 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน
ª²²ª²²
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
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ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่
สินไหมทดแทน
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 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
ศูนย์ฯ อุดรธานี
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489/12 หมู่ 1 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์
โทรสาร
0 4334 6620-30 0 4334 6633-4
0 4428 1820-9

0 4428 2650

0 4221 2670-5

0 4221 2678-9

0 4528 3604-8

0 4528 3839

โทรศัพท์

โทรสาร

0 4334 6620-30 0 4334 6634
0 4483 4057-60 0 4483 4061
0 4428 1820-9

0 4428 2489

0 4463 3000-4

0 4463 3005

0 4432 8497506
0 4352 3265-7

0 4431 4232
0 4351 8117

0 4286 1245-51 0 4286 1249
0 4564 3411-7

0 4564 3415

0 4273 0981-4

0 4273 0980

0
0
0
0

4451
4451
4471
4221

4797-8 0 4451 4798
3013
3216-22
2670-5 0 4221 2676-7
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ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่
สินไหมทดแทน
ศูนย์ฯ อุบลราชธานี 464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์ฯ มุกดาหาร
75/5 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์

โทรสาร

0 4528 3604-8

0 4528 4185

0 4261 4906-9

0 4261 4929

โทรศัพท์
0 3882 3156-9

โทรสาร
0 3898 1791

0 3870 3111

0 3870 3112-3

0 3880 8712-7

0 3880 8720-1

โทรศัพท์

โทรสาร

0 3720 2193-6

0 3720 2197

²°§±
3 สาขา, 7 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน
ª²²ª²²
สาขา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาพัทยา
สาขาระยอง

ที่อยู่
25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
79 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
375/28-30 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
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ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่
สินไหมทดแทน
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.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
ศูนย์ฯ ระยอง
375/28-30 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
ศูนย์ฯ ศรีราชา
166/38 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
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0 3941 8384
0 3941 8386
0 3934 3187-91
0 3882 3156-9 0 3898 1792
0 3827 8860-5

0 3827 8866-7

0 3870 3111

0 3870 3135

0 3880 8712-7

0 3880 8720-1

0 3835 5162-5

0 3835 2694-5
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4 สาขา, 14 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน
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สาขา
สาขานครปฐม
สาขาสระบุรี

ที่อยู่
265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
661/12, 27, 53 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000

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
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ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่
สินไหมทดแทน
ศูนย์ฯ กาญจนบุรี
286/79 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

142/786-787 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม 53/8 ถ.พระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
ศูนย์ฯ สมุทรสาคร
927/71 ก. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
ศูนย์ฯ สระบุรี
661/12, 27, 53 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี
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93/1 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์
0 3421 8442-7
0 3425 9016-7
0 3631 7307-9
0 3622 2224
0 3622 2971-3
0 3534 6720-7

โทรสาร
0 3421 8448-9
0 3421 9106
0 3631 6953

0 3441 4250-4

0 3442 3045

โทรศัพท์

โทรสาร

0 3534 6729

0 3462 0489-92 0 3462 0493
0 3732 1780-3

0 3732 1784

0 3421 8442-7
0 3425 9016-7
0 3255 1163-6

0 3424 3209

0 3522 9150-3

0 3522 9154

0 3255 1167

0 3244 6954-61 0 3244 6963
0 3233 7387
0 3232 8406
0 3661 6247-9
0 3471 4444-5
0 3472 3265-6
0 3441 4250-4
0
0
0
0

3622
3631
3622
3550

2971-3
7307-9
2224
0301-5

0 3232 8426
0 3661 6250
0 3471 4446
0 3442 3044
0 3631 6952
0 3551 1920
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ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่
สินไหมทดแทน
ศูนย์ฯ สิงห์บุรี
186/16-17 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์ฯ อ่างทอง
46/15 ม.9 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์

โทรสาร

0 3652 4701-4

0 3652 4705

0 3561 6021-5

0 3561 6026

โทรศัพท์
0 7532 1024-7
0 7535 8446-8
0 7621 7149-51

โทรสาร
0 7535 8450
0 7534 0176
0 7623 3227
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4 สาขา, 8 ศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน
ª²²ª²²
สาขา
ที่อยู่
สาขานครศรีธรรมราช 106,108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
สาขาภูเก็ต
183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
สาขาสุราษฎร์ธานี
41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สาขาหาดใหญ่
16 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
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ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่
สินไหมทดแทน
ศูนย์ฯ กระบี่
464/27-28 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ ใหญ่ 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
297/139-140 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
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16 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

0 7720 0585-93 0 7726 9406
0 7455 5161-8

0 7423 5660

โทรศัพท์

โทรสาร

0 7562 4007-10 0 7562 4011
0 7757 6387-91 0 7750 1967
0 7522 3250-3
0 7532 1024-7

0 7522 3254
0 7532 1028

0 7335 0236-9

0 7335 0240

0 7621 7149-51 0 7623 2206
0 7720 0585-93 0 7720 0594
0 7720 0585
ต่อ 131
0 7455 5310-12 0 7423 5661
0 7455 5161-8
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ในระหว่างปี 2548 บริษัทได้ปรับปรุงการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2547 ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติใน
การรับรู้รายจ่ายสินไหมทดแทนตามประมวลรัษฎากรสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 เป็นจำนวน
176.52 ล้านบาท และปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2544 จากการถูกประเมินราคาจ่ายซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินสมควร
เป็นจำนวน 6.33 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันในงบกำไรขาดทุน
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ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 คำนวณจากขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน
129.22 ล้านบาท (2548 : 436.56 ล้านบาท) และหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 14 ล้านหุ้น
(2548 : 14 ล้านหุ้น)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย ตามจำนวนเงินทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องประมาณ
868.99 ล้านบาท (2548 : 595.97 ล้านบาท) ซึ่งการพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จ บริษัทได้บันทึกประมาณการของภาระหนี้สินดังกล่าว
ไว้ในบัญชีคา่ สินไหมค้างจ่ายแล้ว ทัง้ นีจ้ ำนวนเงินหรือขนาดของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ นัน้ ไม่เกินวงเงินทีจ่ ำกัดความรับผิดในเงือ่ นไข
กรมธรรม์ประกันภัยและหรือทุนทรัพย์ในคดี
หน่วย : บาท
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้า
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

2549

2548

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

172,803,392
42,801,749
56,261,904
271,867,045

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าสำนักงาน อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ จำนวนหลายสัญญา โดยมีอายุของสัญญา 2-15 ปี โดยบริษัท
มีภาระผูกพันที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 พันธบัตรรัฐบาลมูลค่าที่ตราไว้จำนวน 14 ล้านบาท ใช้เป็นหลักทรัพย์ที่วางประกันไว้กับ
นายทะเบียน
เงินฝากประจำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 54,000,000 บาท (2548 : 55,650,000 บาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ในคดีความของผู้เอาประกันภัย
พันธบัตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งพันธบัตรจำนวน 40,250,000 บาท
(2548 : 37,250,000 บาท) ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในเรื่องต่าง ๆ
สลากออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 8,750,020 บาท (2548 : 16,100,060 บาท) ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับพันธบัตร
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 500,000 บาท (2548 : 500,000 บาท) ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับพันธบัตร
หนังสือรับรองที่เเนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ รย.03 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 14,180,000 บาท
(2548 : 13,295,000 บาท) ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับพันธบัตร
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รายการในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
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