โลกอยู่เบื้องหน้าท่าน
เมื่อท่านถือก�ำเนิดนั้นโลกก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้ว
แต่ไม่จ�ำเป็นที่จะให้โลกคงเดิมไว้ ในตลอดช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่

เล็ก วิริยะพันธุ์
ผู้ก่อตั้งบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด

ส าร บั ญ
วิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ
สารจากกรรมการผูจ้ ดั การ
ก้าวแห่งความส�ำเร็จ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ ริหาร
ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
การด�ำเนินงาน และความส�ำเร็จในปี 2554
ชือ่ เสียงทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ
กิจกรรมเพือ่ สังคม
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลทัว่ ไป
ประเภทการรับประกันภัย
สาขา และศูนย์บริการสินไหม
เครือข่ายธุรกิจ

03
06
10
12
18
20
22
24
28
30
38
40
42
102
103
106
116

วิ สั ย ทั ศ น์
เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่มั่นคง
โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม

พั น ธกิ จ
“ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ
จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้”

เมื่อเราถือเอาทุกๆ จังหวะก้าวเป็นเป้าหมาย
และทุกๆ เป้าหมายเป็นจังหวะก้าวแล้ว
เราก็จะประสบความส�ำเร็จ
เล็ก วิริยะพันธุ์
ผู้ก่อตั้งบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
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สารจาก

กรรมการผู ้ จั ด การ
ปี 2554 นับเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างยิ่งยวดส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
เนื่องด้วยต้องเผชิญกับวิกฤตรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
เหตุการณ์ภยั พิบตั ใิ นประเทศญีป่ นุ่ ทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อระบบ supply
chain และปิดท้ายปี 2554 ด้วยเหตุการณ์มหาอุทกภัยครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ในรอบ
50 ปี ซึง่ สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชน ผูป้ ระกอบการ และ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ช่วงปลายปี 2554 ประสบความยากล�ำบาก
พอสมควร เนือ่ งจากสาขา และศูนย์ปฎิบตั กิ ารสินไหมหลายแห่ง รวมถึง
พนักงานอีกเป็นจ�ำนวนมากประสบอุทกภัย บริษทั ฯ ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
พนักงาน และอพยพย้ายที่ท�ำการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับพนักงาน และรักษาไว้ซึ่งความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า
ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยังได้รว่ มแรงร่วมใจกับพนักงาน ออกให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ
การท�ำความสะอาด ฟืน้ ฟู ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย และสถานทีช่ มุ ชน เพือ่ ให้
สังคมไทยกลับคืนสูภ่ าวะปกติโดยเร็ว บริษทั ฯ ขอส่งก�ำลังใจ และความ
ปรารถนาดีไปยังผูป้ ระสบภัยทุกท่านให้มพ
ี ลัง และก�ำลังใจในการต่อสูก้ บั
อุปสรรคต่างๆ และสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรืน่
ด้านผลประกอบการของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา แม้ตอ้ งเผชิญกับปัจจัยความ
ท้าทายมากมาย แต่ดว้ ยการวางแผน และบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ ี บวกกับ
ประสบการณ์ในการรับมือกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งส�ำคัญๆ ของประเทศ
ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถสร้างการเติบโตในด้านรายรับได้อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยมูลค่า
เบีย้ ประกันภัยรับตรงรวม 21,753.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่
ร้อยละ 7 มีกำ� ไรจากการรับประกันภัย 550 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อเงินกองทุนทีต่ อ้ งด�ำรงตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2554 ทีร่ อ้ ยละ 243.34
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึง่ ได้อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 20 ทีร่ อ้ ยละ 15.56
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แนวทางการด�ำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจ
โดยเน้นการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และธรรมาภิบาล บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรรมการพิจารณารับประกันภัย และ
คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน เพือ่ ช่วยดูแลระบบการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
ั นาผลิตภัณฑ์
ของภาครัฐ ในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้า บริษทั ฯ ได้พฒ
ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงเร่งขยายเครือข่ายศูนย์บริการสินไหม
ทดแทน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนทุกความต้องการ
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้นอ้ มน�ำกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงพระราชทานแก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ มาปรับใช้
ภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบริษทั ให้มคี วามแข็งแกร่ง
มากยิง่ ขึน้ พร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายและปัจจัยเสีย่ งรอบด้าน
·
ใ· นนามคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอแสดงความขอบคุณมายังลูกค้า ผูม้ อี ปุ การคุณ
พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน ทีส่ นับสนุน
ให้ธรุ กิจของบริษทั ฯประสบความส�ำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บริษทั จะมุง่ มัน่
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดมัน่ ในหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไ่ ปกับ
การท�ำหน้าทีเ่ ป็นหลักประกันทีม่ นั่ คงให้กบั ประชาชนและสังคม เพือ่ ความ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกันตลอดไป

(นางสุวพร ทองธิว)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ก้ า วแห่ ง

ความส� ำ เร็ จ
วิริยะประกันภัย ได้บ่มเพาะความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ของบุคลากร และองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
ควบคู่ไปกับพัฒนาการ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สามารถครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

010

The V iriya h Insuranc e

ก้ า วแห่ ง

ความส� ำ เร็ จ
24 9 0

214 5มกราคม
17

216 5มกราคม
22

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด จด
ทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ครัง้ แรก ภายใต้
ชือ่ “บริษทั อาเซียพาณิชยการ จ�ำกัด”
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้
บริการรับประกันวินาศภัย ในเบือ้ งต้น
เฉพาะการประกันอัคคีภยั และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั อาเซียพาณิชยการ
ประกันภัย จ�ำกัด”

ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัย
รถยนต์ และการรั บ ประกั น ภั ย
เบ็ดเตล็ด เพือ่ รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่
ประชาชนและสังคมไทย โดยบริษทั
ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั วิรยิ ะพานิช
ประกันภัย จ�ำกัด”

3 กุ ม ภาพั น ธ์

2525

22 กุ ม ภาพั น ธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ด�ำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอย่าง
เต็มรูปแบบ บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นชือ่ อีก
ครั้งเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ำกัด” ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดย
ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจาก
คนไทยและสังคมไทยมาโดยตลอด
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2530

2535

2553

นับเป็นปีแห่งความภาคภูมใิ จ บริษทั
วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด สามารถครอง
ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์
อันดับ 1 เป็นครั้งแรก และยังคง
รักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง
กระทัง่ ปัจจุบนั

บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จสูงสุด
อี ก ครั้ ง ในตลาดประกั น วิ น าศภั ย
ด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดประกัน
วินาศภัย รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1
และยั ง คงรั ก ษาความเป็ น ที่ ห นึ่ ง
มาอย่างต่อเนือ่ งจวบจนปัจจุบนั

นับเป็นปีแรกทีบ่ ริษทั ฯ สามารถสร้าง
เบีย้ ประกันภัยรับตรงก้าวขึน้ สูห่ ลัก
20,000 ล้านบาท

ปั จ จุ บั น
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด คือ
บริษทั ประกันวินาศภัยอันดับหนึง่ ของ
ประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ
จากลูกค้ามาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน
ด้วยมูลค่าเบีย้ ประกันภัยรับในปี 2554
ทีส่ งู ถึง 21,753.80 ล้านบาท และมี
ส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งที่ร้อยละ
15.56 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1
มิถนุ ายน 2555 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพ
เป็นบริษทั มหาชนภายใต้ชอื่ “บริษทั
วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)”
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ห าร
คณะผู ้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
นางอรพรรณ
กรรมการ
นางสุวพร
นางนงลักษณ์
นายตุก๊
นายพิจารณ์
นายอมร
นายกฤตวิทย์
นายประสาน
นายสมชาย
กรรมการอิสระ
นายจ�ำลอง
นายจงศักดิ์
นายก�ำธร

พงศ์พพิ ฒ
ั น์
ทองธิว
สุนทรวร
วิรยิ ะพันธุ์
วิรยิ ะพันธุ์
ทองธิว
ศรีพสุธา
นิลมานัตต์
สวธานุภาพ
เหรียญวิจติ ร
หน่อชูเวช
จันทรแสง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
นายจงศักดิ์
หน่อชูเวช
กรรมการ
นายสมชาย
สวธานุภาพ
นายจ�ำลอง
เหรียญวิจติ ร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการ
นางสุภทั รา
ทองขาว
กรรมการ
นายก�ำธร
จันทรแสง
นายสมพจน์
เจียมพานทอง
นายประวิตร
สุขสันติสวุ รรณ
นายวิญญู
อังศุนติ ย์
นางสาวสุธาทิพย์
วรกุล
นางนุชนาถ
ปัณฑวังกูร
นางสาวกานดา
วัฒนายิง่ สมสุข
นายกฤษณ์
หิญชีระนันท์
นายอาจณรงค์
สุจริตวงศานนท์

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ประธานคณะกรรมการ
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
กรรมการ
นางสาวสุธาทิพย์
วรกุล
นางนุชนาถ
ปัณฑวังกูร
คณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย
ประธานคณะกรรมการ
นายประวิตร
สุขสันติสวุ รรณ
กรรมการ
นายวิญญู
อังศุนติ ย์
นางภรธนา
วงโรจน์
นางวิไล
ปรีชาภรณ์
นายกฤษณ์
หิญชีระนันทน์
นายสุเทพ
ราชอุปนันท์
นางสาวช่อกาญจน์
มากโฉม
คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ประธานคณะกรรมการ
นายสมพจน์
เจียมพานทอง
กรรมการ
นายพรเทพ
วัลลิโภดม
นางสุภทั รา
ทองขาว
นายสุรชัย
วังยายฉิม
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คณะกรรมการบริ ห าร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
		
นายจเร
จุฑารัตนกุล		
กรรมการบริหาร				
นางสุวพร
ทองธิว			
นายตุก๊
วิรยิ ะพันธุ		
์
นายประสาน
นิลมานัตต์		
นายกฤตวิทย์
ศรีพสุธา		
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
ทีป่ รึกษาบริษทั ฯ				
นางนาฏยา
โล่ธวุ าชัย
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร		
นายประวิตร
สุขสันติสวุ รรณ

คณะผู ้ บ ริ ห าร
นางสุวพร
ทองธิว
กรรมการผูจ้ ดั การ
ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ
นายอมร
ทองธิว
ผูจ้ ดั การส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน				
นางสาวมัลลิกา ตติยสถาพร
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั ิ
นางสุภทั รา
ทองขาว
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั ิ
ศูนย์ฝกึ อบรม และพัฒนานักประกันภัย
นายกฤตวิทย์
ศรีพสุธา
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ
		
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนานักประกันภัย
ฝ่ายบุคคล
นายอาจณรงค์ สุจริตวงศานนท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล
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กลุม่ ปฏิบตั กิ าร 1 		
นายประสาน
นิลมานัตต์
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ			
นายวิญญู
อังศุนติ ย์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่าย Non-Motor
		
ด้านความรับผิด และค�ำ้ ประกัน ด้านทรัพย์สนิ และด้านรถยนต์
นางภรธนา
วงโรจน์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่าย Non-Motor
		
ด้านบุคคล และด้านประกันภัยทางทะเล
นางสุกญ
ั ญา
ศุภสมุทร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านการตลาด Non-Motor กลุม่ สถาบันการเงิน
นางวิไล
ปรีชาภรณ์
ผูจ้ ดั การฝ่าย Non-Motor ด้านเทคนิคพิเศษ
		
และผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Non-motor
				
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร 2
นายตุก๊
วิรยิ ะพันธุ์
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ		
นายสยม
โรหิตเสถียร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 1, 3, 5
		
และ ภาค 6/1 (ด้านสาขา)
นายนายดลเดช สัจจวีระกุล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 2
		
และ ภาค 6/2 (ด้านสาขา)
นายประวิตร
สุขสันติสวุ รรณ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 6/3 (ด้านสาขา)
นายสมพจน์
เจียมพานทอง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 4
		
และ ภาค 6/4 (ด้านสาขา)
นายบุญเลิศ
กุศลเพิม่ พูล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 6/5 (ด้านสาขา)
นายชวรัตน์
อัษฎานุกลู
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 6/6 (ด้านสาขา)
นายพรเทพ
วัลลิโภดม
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 6
		
(ด้านศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน)
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กลุม่ พัฒนาธุรกิจ
นายกฤตวิทย์
นายสมพจน์
นายประวิตร
นางสุภทั รา
นายสุรชัย
นายสุเทพ
นายกฤษณ์
นางสาวกานดา

ศรีพสุธา
เจียมพานทอง
สุขสันติสวุ รรณ
ทองขาว
วังยายฉิม
ราชอุปนันท์
หิญชีระนันทน์
วัฒนายิง่ สมสุข

กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายสินไหมทดแทน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ายสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ายมาตรฐานราคาค่าสินไหมทดแทน
ผูจ้ ดั การฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร

กลุม่ ควบคุม
นายธงชัย
นางสาวสุธาทิพย์
นางนุชนาถ
นายธรรมนูญ

จิรอลงกรณ์
วรกุล
ปัณฑวังกูร
จิระนภารัตน์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน และการลงทุน
ผูจ้ ดั การฝ่ายติดตามหนีส้ นิ และบังคับคดี

กลุม่ สนับสนุน
นายสมพจน์
นางสุมนชาติ

เจียมพานทอง
สินเอกเอีย่ ม

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายกฎหมาย
ผูจ้ ดั การฝ่ายส�ำนักงาน

ภาพรวมธุ ร กิ จ

และแนวโน้ ม
ป 2555 แนวโนมธุรกิจประกันวินาศภัย
จะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัว
หลังจากน�้ำท่วมครั้งใหญ่ ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน
จะเกิดการตื่นตัวและหันมาท�ำประกันภัยกันมากขึ้น
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ภาพรวมธุ ร กิ จ
ประกั น วิ น าศภั ย ปี 2554
และแนวโน้ ม ปี 2555
ตลาดประกั น วิ น าศภั ย ปี 2554

เหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยเฉลี่ย
ทัง้ ปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรม
ประกันวินาศภัย ทีต่ อ้ งรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวนมากมาย
ในระยะเวลาอันสัน้ กระทบต่อฐานะทางการเงิน และขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยของบริษทั ประกันภัย อย่างไรก็ตามตัวเลขอัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมฯ ในปี 2554 กลับมีอตั ราการลดลงเพียงเล็กน้อย โดยอัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดปี 2554 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 11.87 ลดลงเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้หากไม่นับตลาดประกันภัยพืชผลที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3,138.85 จากมาตรการการสนับสนุนของ
ภาครัฐแล้ว ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล คือประเภทการประกันภัยทีม่ ี
อัตราการขยายตัวมากทีส่ ดุ คือร้อยละ 24.48 รองลงมาคือการประกันสุขภาพ
ทีร่ อ้ ยละ 20.88 และอันดับสามได้แก่การประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
ทีร่ อ้ ยละ 18.87 ด้านการประกันภัยรถยนต์มอี ตั ราการขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 11.27
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.74 เนื่องจากผลกระทบเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ช่วงต้นปี 2554 ส่งผลให้อตุ สาหกรรมการผลิตรถยนต์เกิด
ภาวะขาดแคลนชิน้ ส่วน ท�ำให้ไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ทนั กับความต้องการ
ของตลาด

แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ปี 2555

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2555 ประเมินว่าจะขยายตัว
อย่างต่อเนือ่ ง ตามการฟืน้ ตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึง
ปัจจัยสนับสนุนรอบด้านอาทิความตืน่ ตัวในการท�ำประกันของประชาชน และ
ผูป้ ระกอบการ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกันภัยพิบตั ิ
นอกจากนีย้ งั ได้อานิสงค์จากการฟืน้ ตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ มาตรการ
รถยนต์คนั แรก การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ภาคประชาชน และการลงทุนในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ฟืน้ ฟูและป้องกันภัยน�ำ้ ท่วม โดยคาดว่าตลอดปี 2555
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยจะมีอตั ราการเติบโตไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 12
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อย่างไรก็ตามปัจจัยเสีย่ งส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ศักยภาพในการ
บริหารจัดการน�้ำของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน และบริษทั รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ความถีใ่ นการเกิด
ภัยธรรมชาติ ปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่ภาคใต้ และความขัดแย้งทาง
การเมืองทีย่ งั คงมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งและพร้อมจะประทุขนึ้ ทุกเวลา รวมถึง
ปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจยุโรป
ภายในภาคอุตสาหกรรมฯ เอง ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายประการ อาทิ
ขีดความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทต่างๆ ที่ปรับตัวลดลง
เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วม ในขณะทีค่ วามต้องการท�ำ
ประกันภัยของประชาชนกลับมีมากขึ้น ท�ำให้บริษัทประกันภัยขนาดเล็ก
และกลางทีต่ อ้ งการรับงานเพิม่ ขึน้ จ�ำเป็นต้องมีการเพิม่ ทุนให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและความเสีย่ งทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ งซึง่ ก�ำลังทวีความเข้มข้นในการบังคับใช้
มากขึน้ โดยการเพิม่ ทุนถือเป็นภาระหนักทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั ประกันภัย
ขนาดกลางและขนาดเล็กตัดสินใจขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนีภ้ ายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 บริษทั ประกันภัยยังต้องเตรียมความพร้อมในการ
แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด ให้เสร็จตามก�ำหนด เพือ่ รองรับการเติบโต
ด้านเบีย้ และการเปิดเสรีประกันภัยใน 4-5 ปีขา้ งหน้า
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การดํ า เนิ น งาน
และความสํ า เร็ จ ในป 2554
1. ครองส ว นแบ ง ตลาดประกั น วิ น าศภั ย อั น ดั บ หนึ่ ง ต อ เนื่ อ งเป น ป ที่ 20
บริษทั ฯ ยังคงไดรบั ความไววางใจจากลูกคาทัง้ เกา และใหมอยางตอเนือ่ ง
ดวยมูลคาเบีย้ ประกันภัยรับตรงทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆ ป สามารถครองสวนแบงตลาด
ประกันวินาศภัยอันดับหนึง่ ตอเนือ่ งเปนปที่ 20 ดวยสวนแบงตลาดปลา สุดที่
รอยละ 15.56

2. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ภั ย ใหม สู ต ลาด
เพือ่ ตอบสนองตอความตองการดานประกันภัยทีห่ ลากหลายมากขึน้ ของลูกคา
ในยุคปจจุบนั บริษทั ฯ จึงไดใหความสําคัญในการคิดคน และพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมๆ ออกสูต ลาดอยางตอเนือ่ ง โดยในป 2554 บริษทั ฯ ไดออกผลิตภัณฑใหม
ดังนี้
2.1 กรมธรรมประกันการสูญเสียทางการเงินสําหรับสินคาเชาซือ้ ประเภท
รถจักรยานยนต จากจํานวนอาชญากรรมเกีย่ วกับรถจักรยานยนตทมี่ ี
จํานวนเพิม่ ขึน้ ในปจจุบนั กอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอธุรกิจเชาซือ้
รถจักรยานยนตอนั ประกอบดวยผูเ ชาซือ้ สถาบันการเงินและรานจําหนาย
รถจักรยานยนต ทางบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จึงไดออกกรมธรรมประกัน
การสูญเสียทางการเงิน สําหรับสินคาเชาซือ้ ประเภทรถจักรยานยนต
เพือ่ ลดความเสีย่ งแกผทู ไี่ ดรบั ผลกระทบ โดยมีความคุม ครองถึงความ
เสียหายจากการถูกโจรกรรม ชิงทรัพย ปลนทรัพยรถจักรยานยนต
ความเสียหายโดยสิน้ เชิง คาใชจา ยในการติดตามรถจักรยานยนต และ
การถูกฉอฉล
2.2 กรมธรรมทอ งเทีย่ วสุขใจ (สําหรับลูกคารายยอย) ใหความคุม ครอง
ในระยะสัน้ โดยมุง เนนกลุม ลูกคารายยอยทีต่ อ งการเดินทางพักผอน
หรือแมแตเดินทางประกอบธุรกิจ ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ
ซึง่ สามารถคุม ครองไดทงั้ แบบการเดินทางประเภทเดีย่ ว ประเภทคู และ
การเดินทางประเภทครอบครัว ทีม่ รี ะยะเวลาความคุม ครองใหเลือกตัง้ แต
5 วัน 7 วัน และ 14 วัน ดวยเบีย้ ประกันเริม่ ตนเพียง 205 บาท เพือ่ ให
ผูเ ดินทางมีความรูส กึ อุน ใจ และมัน่ ใจตลอดการเดินทาง

3. เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากร
หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ ศูนยฝก อบรม และพัฒนานักประกันภัย อยางเปน
ทางการในป 2553 เพือ่ ทําหนาทีพ
่ ฒ
ั นาคุณภาพบุคลากรโดยเฉพาะ ซึง่ ใน
ป 2554 ศูนยฝก ฯ ไดพฒ
ั นาหลักสูตรตางๆ อยางตอเนือ่ งมากมายเพือ่ ใช
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ในการอบรมเพิม่ พูนความรู้ และศักยภาพในการท�ำงานให้กบั พนักงาน และ
ตัวแทน อาทิการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง RBC และการอบรมหลักสูตร
IAIS และ ICP ซึง่ ทัง้ 2 หลักสูตรมุง่ เน้นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
และตัวแทนในเรือ่ งการปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
แบบใหม่ของคปภ. และยังมีอกี มากมายหลายหลักสูตรซึง่ ล้วนแต่มงุ่ เน้นเสริม
ศักยภาพให้กบั บุคลากร

4. จั ด ตั้ ง ฝ่ า ยคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย

งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยถือเป็นงานทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ยวด เนือ่ งจากเป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานะภาพทางการเงินและความ
มัน่ คงของบริษทั บริษทั ฯ จึงได้จดั ตัง้ ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยขึน้ เพือ่ ท�ำ
หน้าที่ ในการก�ำกับดูแลเงินกองทุน เงินส�ำรองประกันภัย ตลอดจนจัดท�ำ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คปภ. ก�ำหนด

5. เพิ่ ม จ� ำ นวนสาขาฯ และศู น ย์ บ ริ ก ารสิ น ไหมทดแทน

ปัจจุบนั บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด คือบริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ จี ำ� นวน
สาขา และศูนย์บริการสินไหมทดแทนมากเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศจ�ำนวน
กว่า 124 แห่ง ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 65 จังหวัด ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ
เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ ประเทศ โดยในปี 2554 บริษทั ฯ ได้เปิดสาขาฯ และศูนย์บฏิบตั กิ าร
สินไหมฯ เพิม่ ขึน้ ดังนี้
- สาขาย่อยเดอะมอลล์บางแค ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 โซนพลาซ่า
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพ
- ศูนย์ฯสงขลา เลขที่ 618/1 หมู่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา
- ศูนย์ฯพัทลุง เลขที่ 180,182 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
- สาขาฯอุทยั ธานี เลขที่ 73/16 ถ.รักการดี ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธานี

6. พั ฒ นาระบบสารสนเทศ

บริษทั ได้พฒ
ั นาโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพือ่ รองรับการท�ำงานในส่วนนอนมอเตอร์
ทุกผลิตภัณฑ์ ทัง้ ในด้านการรับประกันและการจัดการสินไหม เพือ่ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตังแทนและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้พฒ
ั นาแอพพลิเคชันั่ บน ipad เพือ่ ช่วย
สนับสนุนงานขายและขยายงานของตัวแทน
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ชื่ อ เสี ย งที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ
ได รั บ ความไว ว างใจจากลู ก ค า กว า 4 ล า นคน
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จํากัด ไดรบั ความเชือ่ ถือ และไววางใจจากลูกคา
จํานวนกวา 4 ลานคนทัว่ ประเทศในดานคุณภาพการบริการทีแ่ สดงถึง
ความเปนมืออาชีพ เอาใจใสในทุกขัน้ ตอนของการบริการ มีการพัฒนา
การใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการที่มีคุณภาพ
เหมาะสมตรงตามความตองการของลูกคา

3 1 ,7 1 0
2554
2553
2552
2551
2550

ลานบาท

ฐานะทางการเงิ น ที่ มั่ น คง
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จํากัด มีทนุ จดทะเบียน 2,000 ลานบาท (ชําระ
เต็มมูลคา) สินทรัพยรวม 31,710 ลานบาท และเงินกองทุน ณ 31 ธ.ค.
2554 มูลคา 13,666 ลานบาท

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรม และคุ ณ ธรรมที่ ดี
กวา 65 ปทบี่ ริษทั ฯสัง่ สมประสบการณดา นการประกันภัย จนมีชอื่ เสียง
เปนทีย่ อมรับ และไดรบั ความเชือ่ ถือไววางใจจากลูกคา คูค า และตัวแทน
ทัว่ ประเทศ ทัง้ ในดานคุณภาพการบริการ ความคุม ครองทีค่ ม ุ คา การดําเนินงาน
ทีโ่ ปรงใส ยึดหลัก “ความเปนธรรม คือ นโยบาย” มาอยางตอเนือ่ ง มุง มัน่
ทําหนาที่ชวยกระจายความเสี่ยงใหกับคนในสังคม ดวยความซื่อสัตย
ตรงไป ตรงมา คํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย เพือ่ จุดหมายใหสงั คมไทย
เจริญกาวหนา อยางมัน่ คง บนรากฐานการประกันภัยทีแ่ ข็งแกรง

ครองส ว นแบ ง ตลาดอั น ดั บ หนึ่ ง ต อ เนื่ อ งยาวนานกว า 20 ป
นับแตปพ .ศ. 2535 เปนตนมา บริษทั ฯครองสวนแบงตลาดประกันวินาศภัย
อันดับหนึง่ มาโดยตลอดจวบจนปจจุบนั นับเปนระยะเวลากวา 20 ป โดย
ในป 2554 บริษทั ฯยังสามารถครองสวนแบงตลาดอันดับหนึง่ ทีร่ อ ยละ
15.56 แสดงใหเห็นถึงการตอบรับ และสนับสนุนอยางดีลกู คากวา 4 ลานคน
ทัว่ ประเทศ
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จํ า นวนสาขา และศู น ย บ ริ ก าร มากเป น อั น ดั บ หนึ่ ง
บริษทั ฯสรางความมัน่ ใจใหกบั ลูกคาวิรยิ ะประกันภัยทุกทาน ดวยจํานวน
ศูนยฯ และสาขาฯ ทีพ่ รอมใหบริการจํานวนมากเปนอันดับหนึง่ ของประเทศ
กวา 124 แหง ครอบคลุมพืน้ ทีส่ าํ คัญกวา 65 จังหวัดทัว่ ประเทศ และจะ
ยังคงเดินหนาขยายศูนยบริการฯเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งทุกป เพือ่ ใหลกู คา
ไดรบั การบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และทัว่ ถึง

คุ ณ ภาพงานซ อ มรถที่ ว างใจได จากศู น ย ซ อ มมาตรฐานวิ ริ ย ะประกั น ภั ย
กว า 455 แห ง ทั่ ว ประเทศ
ศูนยซอ มมาตรฐานวิรยิ ะประกันภัยทุกแหงผานการ คัดเลือก และตรวจสอบ
คุณภาพอยางเขมงวด และตอเนือ่ ง ทัง้ ดานคุณภาพงานซอม การบริการ
ตลอดจน อะไหล เครือ่ งมือ วัสดุ และเทคโนโลยีชนั้ สูงทีใ่ ชในงานซอม อาทิ
การซอมสีดว ยระบบ สีแหงชา (สี 2K) ทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง
เพือ่ ใหลกู คามัน่ ใจไดวา รถทุกคันทีผ่ า นการซอม โดยศูนยซอ มมาตรฐาน
วิรยิ ะประกันภัย จะไดรบั แตผลงานซอมคุณภาพเยีย่ ม เทียบเทาการซอม
จากศูนยซอ มหาง หรือศูนยซอ มของผูแ ทนจําหนายรถยนต พรอมอุน ใจ
กวาดวยการรับประกันคุณภาพงานซอม

ให บ ริ ก ารโดยบุ ค ลากรมื อ อาชี พ
ปจจุบนั บริษทั ฯ มีพนักงานกวา 4,400 คน และตัวแทนมืออาชีพกวา
6,600 คนทัว่ ประเทศ ทุกทานผานการอบรมความรู และทักษะดานประกันภัย
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ สามารถใหคาํ ปรึกษา และบริการดานประกันภัยทีเ่ หมาะสม
ตรงกับความตองการ และความจําเปนทีแ่ ทจริงของลูกคา

สะดวก รวดเร็ ว กว า ด ว ยบริ ก าร 24 ช.ม. จากศู น ย ลู ก ค า สั ม พั น ธ วิ ริ ย ะ
ประกั น ภั ย
ศูนยลกู คาสัมพันธวริ ยิ ะประกันภัย ใหบริการรับแจงอุบตั เิ หตุ และสอบถาม
บริการประกันภัยทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ผานสายดวน หมายเลข 1557
สะดวก รวดเร็ว ไมตอ งรอสาย ดวยจํานวนคูส าย กวา 60 คูส าย ใหบริการ
ครบวงจร ตัง้ แตการรับแจงอุบตั เิ หตุ บริการตอบคําถามดานการทําประกันภัย
และงานสินไหมตางๆ บริการตรวจสอบขอมูล และติดตามงานซอม และ
บริการรับคําติชมการใหบริการ
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ภาพรวมผลการด� ำ เนิ น งาน
1. ส่ ว นแบ่ ง ตลาด และเบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ตรงรวมทุ ก ประเภท
เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรง
รวมทุ ก ประเภทการประกั น ภั ย

ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรง
รวมทุ ก ประเภทปี 2554

บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด ปี 2550-2554
(ก่อนปรับปรุง)

(ก่อนปรับปรุง)

15 . 9 1 %

21,753

20,205

7.86%

17,487
7.13%
4.57%

16,159

3.83%
60 . 7 0 %

วิรยิ ะประกันภัย
ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1
บริษทั อันดับ 2
บริษทั อันดับ 3
บริษทั อันดับ 4
บริษทั อันดับ 5
บริษทั อืน่ ๆ (63 บริษทั )

14,995

15.91%
7.86%
7.13%
4.57%
3.83%
60.70%

2550

2551 2552 2553

2554

หน่วย:ล้านบาท
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2. ส่ ว นแบ่ ง ตลาด และเบี้ ย ประกั น ภั ย รถยนต์

ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเบี้ ย ประกั น ภั ย รถยนต์ ปี 2554

เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ตรงรถยนต์

บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด ปี 2550-2554
(ก่อนปรับปรุง)

(ก่อนปรับปรุง)

24.93%
19,961

18,597

7.29%
16,281
5.21%
5.20%

15,198

4.41%
52.96%

วิรยิ ะประกันภัย
ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1
บริษทั อันดับ 2
บริษทั อันดับ 3
บริษทั อันดับ 4
บริษทั อันดับ 5
บริษทั อืน่ ๆ (63 บริษทั )

14,032

24.93%
7.29%
5.21%
5.20%
4.41%
52.96%

2550

2551 2552

2553

2554

หน่วย:ล้านบาท
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3. สั ด ส่ ว นเบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ตรงในรอบ 3 ปี

6 .66%
0 .59%
0 .99%

สั ด ส่ ว นเบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ตรงปี 2554
รถยนต์
อัคคีภยั
ทะเลและขนส่ง
เบ็ดเตล็ด

9 1.76%

ปี 2554

ปี 2553

91.76%
0.99%
0.59%
6.66%

ปี 2552

นภัย สัดส่วนการ เบีย้ ประกันภัย สัดส่วนการ เบีย้ ประกันภัย สัดส่วนการ
ประเภทการรับประกันภัย เบีย้ รัประกั
บตรง
รับประกัน
รับตรง
รับประกัน
รับตรง
รับประกัน

รถยนต์
อัคคีภยั
ภัยทางทะเลและขนส่ง
เบ็ดเตล็ด
Grand Total

19,961.19
214.43
129.11
1,449.07
21,753.80

91.76% 18.597.23
0.99%
247.07
0.59%
107.82
6.66% 1,253.45
100.00% 20,205.57

92.04% 16,281.35
1.22%
231.56
0.53%
84.55
6.20%
881.25
100.00% 17,478.71

93.15%
1.32%
0.48%
5.04%
100.00%
หน่วย:ล้านบาท
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4. ฐานะทางการเงิ น และภาพรวมผลการด� ำ เนิ น งาน
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด มีความมัน่ คง แข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 2,000 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 31,710 ล้านบาท ก�ำไรจากการรับประกันในปี 2554 จ�ำนวน 550 ล้านบาท และเงินกองทุน
ณ 31 ธ.ค. 2554 จ�ำนวนสูงถึง 13,666 ล้านบาท

ก� ำ ไรส� ำ หรั บ ปี

ก� ำ ไรสะสม (ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรร)

2554

1, 4 2 8

2554

2553

1, 4 5 5

2553

2552
2551

1, 351
104

2550

655

หน่วย:ล้านบาท

ฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผ้ถู อื ห้นุ
เงินกองทุน

ภาพรวมผลประกอบการ ปี 2554
เบีย้ ประกันภัยรับตรง
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
รายได้เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไรจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

3,952
2,749

2552

1,168

2551

-183

2550

-288

หน่วย:ล้านบาท

(หน่วย:ล้านบาท)
31,710
19,763
11,947
13,666
(หน่วย:ล้านบาท)
21,753
21,520
21,267
18,058
2,659
550
596
169
1,673
1,558
130
1,428
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รางวั ล แห่ ง ความภาคภู มิ ใ จ

รางวัล

I N S U R A N CE CO M PAN Y
OF THE Y EAR 2011

รางวัล

รางวัล

IN T E R NATIONA L STA R

THE BEST INSUR A NCE

FOR LEA D ER SHIP IN

COMPA NY

Q U ALITY–GOLD CATEGORY

นับเป็นปีที่ 2 ทีบ่ ริษทั วิรยิ ะประกันภัย
จ�ากัด ได้รบั มอบรางวัลอันทรงเกียรติ
จากนิตยสาร “World Finance”
นิ ต ยสารทางการเงิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ระดับโลกของประเทศอังกฤษ ซึง่ ได้
ท� า การส� า รวจความคิ ด เห็ น จาก
นักธุรกิจ และผูอ้ า่ นทัว่ โลก คัดเลือกให้
วิรยิ ะประกันภัยเป็นบริษทั ประกันภัย
แห่งเดียวของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัล
“Insurance Company of the Year”
ประจ�าปี 2011 ณ London stock
exchange ประเทศอังกฤษ

รางวัล “INTERNATIONAL STAR
FOR LEADERSHIP IN QUALITY
AWARD-GOLD CATEGORY”
จากสถาบัน Business Initiative
Directions (B.I.D) แห่งประเทศ
สเปน หรือ ISLQ Award มอบแก่
องค์กรที่มีการพัฒนาด้านคุณภาพ
การให้บริการทัง้ ในระดับองค์กร และ
ในระดับพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง โดย
วิริยะประกันภัยเป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยแห่งแรกในประเทศไทยที่
ได้รบั รางวัลดังกล่าว

รางวัลบริษทั ประกันภัยรถยนต์อนั ดับ
1 ติดต่อกัน 8 ปี (2004-2011) ในงาน
Bangkok International Motor Show
ครัง้ ที่ 33 ซึง่ ได้รบั การคัดสรรจาก
คณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สมาคมวิ ศ วกรรมยานยนต์ ไ ทย
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ไทย, ราชยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย, และบริษทั กรังด์ปรีซ์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด แสดงถึง
ความเป็นบริษัทผู้น�าด้านประกัน
รถยนต์อนั ดับหนึง่ ของประเทศ
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รางวัล

TH AILAN D’ S M O ST
A D MIRED BRAN D 2011

รางวัล “Thailand’s Most Admired
Brand 2011” ติดต่อกัน 8 ปี (2004
- 2011) จากนิตยสาร BrandAge
ซึง่ เป็นนิตยสารการตลาดทีม่ ชี อื่ เสียง
ของประเทศไทย ได้ท�าการส�ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ประเทศ
ในหัวข้อ “Thailand’s Most Admired
Brand & Why we buy” ถือเป็น
ผลส�ารวจที่สะท้อนความคิด และ
พฤติ ก รรมของประชากรไทย
ทั่วประเทศ ซึ่งผลส�ารวจระบุว่า
“บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด เป็น
บริษัทประกันวินาศภัยที่ประชาชน
ให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจเป็น
อันดับหนึง่ ของประเทศไทย”

รางวัล

PR IME MINISTER ’S
ROA D SA FETY AWA RD

จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี

ผลจากการริเริ่ม และรณรงค์ท�า
กิ จ กรรมลดอุ บั ติ ภั ย บนท้ อ งถนน
ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินการอย่าง
จริงจัง และต่อเนือ่ งมาโดยตลอดนัน้
นอกจากจะส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั
มอบรางวัล Prime Minister’s Road
Safety Award จาก ฯพณฯ ท่าน
นายกรัฐมนตรีแล้ว ยังนับเป็นเกียรติยศ
และความภาคภูมใิ จสูงสุดของบริษทั ฯ
ทีผ่ ลจากการการรณรงค์ดงั กล่าวถือเป็น
ปัจจัยส่วนส�าคัญ ในการผลักดันให้
ภาครัฐตระหนักถึงความส�าคัญ และ
น�าเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนน
มาก�าหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อ
ผลักดันและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพือ่ ลดอุบตั ภิ ยั
บนท้องถนน
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กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
“วิ ริ ย ะประกั น ภั ย ” รวมพลั ง ความดี
คิ ด ดี ท� ำ ดี . ..เพื่ อ สั ง คมไทย
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย ทีต่ อ้ งร่วมดูแลเอาใจใส่ และตอบแทน
สังคม โดยให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องคนในสังคม เพือ่ สร้างความ
มัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ “วิรยิ ะประกันภัย” จึงได้จดั กิจกรรม และโครงการต่างๆ เพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง
และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

ด้ า นการศึ ก ษา
โครงการ “ก. ไก่ใส่ต”ู้
เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษา ส�ำหรับเยาวชนในชนบททีข่ าดแคลนโอกาส
ทางด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนทีห่ า่ งไกลความเจริญ พร้อมทัง้ บริจาค หนังสือ ตูห้ นังสือ อุปกรณ์
การเรียนการสอน เครือ่ งกีฬา เสือ้ ผ้า และสิง่ จ�ำเป็น กิจกรรมนีจ้ ดั ท�ำขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบททีข่ าดแคลน ให้มี
โอกาสในการรับรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร เและความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เพิม่
โอกาสในการเรียนรูใ้ ห้กบั เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทัว่ ไป ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมด้วยการบริจาคหนังสือ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ
โครงการ “เด็กรักอ่าน บ้านมีสขุ ”
อีกหนึง่ โครงการพิเศษภายใต้ โครงการ ก.ไก่ใส่ตู้ ซึง่ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย
ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดท�ำโครงการนีข้ นึ้ ในปี พ.ศ. 2554
เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในวาระทีท่ รงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (84 พรรษา) และเนือ่ งในโอกาสทีร่ ฐั บาล
ประกาศให้ชว่ งพ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561 เป็นทศวรรษการอ่านแห่งชาติ
โดยมีวตั ถุประสงค์โครงการเพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดความรักในการอ่าน
ตระหนักถึงความส�ำคัญ และประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการอ่าน โดยโครงการฯ
จะคัดเลือกหนังสือดี มีคณ
ุ ภาพส�ำหรับเยาวชน จ�ำนวน 84 เล่ม บรรจุใส่
ตู้หนังสือขนาดพกพา ทยอยส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน หรือ
โรงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
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โครงการสนับสนุนความสามารถด้านคณิตศาสตร์แก่เยาวชนไทย
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมความรู้
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย จึงได้ให้การสนับสนุน
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 8 ด้วยการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนทีผ่ า่ นการคัดเลือก
จากการจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โดยสมาคมฯ ทัง้ ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ เป็นก�ำลังใจให้เยาวชน
เกิดความเพียรพยายามและมุง่ มัน่ พัฒนาศักยภาพในวิชาคณิตศาสตร์ตอ่ ไป

ด้ า นการรณรงค์ เ รื่ อ งความปลอดภั ย
โครงการ “อบรมเสริมความรูใ้ ห้แก่ผขู้ อรับใบอนุญาตขับรถยนต์”
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการนีข้ นึ้
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ พ.ร.บ.รถยนต์
และกฎจราจร ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้อง
เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาจราจร และลดอุบตั เิ หตุ โดยผูท้ ผี่ า่ นการอบรมจะได้รบั
วุฒบิ ตั รและใบขับขีท่ นั ที
ทัง้ นีโ้ ครงการดังกล่าวได้เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 และได้ขยาย
โครงการไปยังส่วนภูมภิ าคทัว่ ทุกภาค ได้รบั ความสนใจจากประชาชนเป็น
จ�ำนวนมาก โดยปัจจุบนั จัดอบรมแล้วจ�ำนวนทัง้ สิน้ 322 รุน่ และมีผผู้ า่ น
การอบรมทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคกว่า 30,000 คน

ตรวจรถก่อ นใช้
ปลอดภั ย แน่น อน

โครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”
จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้บริการการตรวจสภาพรถยนต์แก่ประชาชน เพือ่ ช่วยเตรียม
ความพร้อมของรถยนต์สำ� หรับการเดินทางไกลในช่วงเทศกาลส�ำคัญๆ
อาทิ เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี
ณ ศูนย์ซอ่ มมาตรฐานวิรยิ ะประกันภัยทีร่ ว่ มรายการ เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัย และเตรียมพาหนะให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน
ซึง่ จะช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลอันเนือ่ งมาจากรถจอดเสีย

032

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
The V iriya h Insuranc e

โครงการ รณรงค์เพือ่ ความปลอดภัยบนท้องถนน
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด ในฐานะผูน้ า� ด้านการรณรงค์เรือ่ งความปลอดภัย
บนท้องถนนอย่างต่อเนือ่ งด้วยตระหนักเสมอมาว่าอุบตั ภิ ยั ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ล้วนมีผลกระทบต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องคนในสังคมทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
ดังนัน้ เพือ่ ร่วมสร้างจิตส�านึกการใช้รถใช้ถนน บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ากิจกรรม
รณรงค์ตา่ งๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดกับกิจกรรมการรณรรงค์ดว้ ยการใช้
ตุก๊ ตาครอบครัวปลอดภัย “เมาไม่ขบั ง่วงไม่ขบั และขับไม่โทร” เพือ่ เป็น
สือ่ ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนตระหนักถึง
ความปลอดภัย พร้อมระมัดระวังภัยทีเ่ กิดจากการใช้รถใช้ถนนให้มากขึน้
โดยร่วมมือกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กองบังคับการต�ารวจจราจร (บก.จร.)
กองบังคับการต�ารวจทางหลวง กรมการขนส่งทางบก มูลนิธเิ มาไม่ขบั และ
เครือข่ายลดอุบตั เิ หตุ
โครงการ “วิรยิ ะลดความเครียดบนถนน” โดยการรายงานสภาพการจราจร
ผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่
บริษทั ฯ ร่วมกับ หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยการพัฒนาโปรแกรม
รายงานสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(Traffy) ให้ลกู ค้าวิรยิ ะประกันภัยและประชาชนทัว่ ไปได้โหลดใช้งานฟรี
เพือ่ เป็นข้อมูลในการเดินทาง หลีกเลีย่ งปัญหาการจราจรติดขัด อีกทัง้ ยังเป็น
การลดมลพิษในอากาศ และลดพลังงานน�า้ มันทีต่ อ้ งสูญเสียจากการจราจร
ทีต่ ดิ ขัดเป็นเวลานาน ซึง่ เป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้อกี ทางหนึง่
โครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบตั เิ หตุ”
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด ร่วมกับ สถานีวทิ ยุ จส.100 จัดโครงการ
“คนรักรถ ช่วยลดอุบตั เิ หตุ” เพือ่ ช่วยลดอุบตั ภิ ยั และปัญหาการจราจรอืน่ ๆ
บนท้องถนนให้นอ้ ยลง รวมถึงเพือ่ เป็นการสร้างจิตส�านึกในการขับขีอ่ ย่าง
ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนนทัว่ ไปพร้อมทัง้ เสนอความคิดในเรือ่ งประโยชน์
ของการท�าประกันภัยให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริง
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Call 1137
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“โครงการปันน�ำ้ ใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง” กด 1137
“โครงการปันน�ำ้ ใจ ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง” กด 1137 เกิดขึน้ เพือ่
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนนและป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
ซ�ำ้ ซ้อน อันเนือ่ งมากจากรถยนต์จอดเสียในทาง ซึง่ โครงการดังกล่าวนี้
ได้รบั ความร่วมมือจากกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล และ จส.100 โดย
ให้การช่วยเหลือฟรีแก่ประชาชนทีร่ ถเสียในผิวการจราจรตลอด 24 ชัว่ โมง
ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน จส.100
ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 1137

ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ส่งมอบรถโมบายในโครงการ “คืนชีวติ ให้แผ่นดิน”
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด ตระหนักถึงความส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคประชาชน
โดยร่วมสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท พร้อมจัดท�ำรถอบรมเคลือ่ นที่
เพื่อลงพื้นที่ส�ำหรับเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
โครงการ “คืนน�ำ้ ใสให้ชาวบางปู”
วิรยิ ะประกันภัย ร่วมกิจกรรม “คืนน�ำ้ ใสให้ชาวบางปู” ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์
เมืองโบราณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ และ
บริษทั กระดาษธนธาร จ�ำกัด ร่วมกันจัดท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ช่วยกันรักษาแม่นำ�้ ล�ำคลองในท้องถิน่ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคี
ให้กบั ชาวชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการโยนระเบิดจุลนิ ทรียห์ รือ
ระเบิดชีวภาพ เพือ่ ช่วยบ�ำบัดและฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ พร้อมกับชาวสมาชิก
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและตัวแทนชุมชนจากเขตเทศบาลบางปู
ณ คลองชลประทาน
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ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
โครงการ “มัน่ ใจวิรยิ ะประกันภัยรวบรวมอลูมเิ นียมบริจาคท�าขาเทียม
ได้เกิน 100,000 กรัม”
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด มอบวัสดุอลูมเิ นียมจ�านวน 1,000,000 กรัม
ซึ่งพนักงานบริษัทฯ ทั้งจากศูนย์ฯ/สาขาทั่วประเทศ ส�านักงานใหญ่
และหน่วยงานภายในอาคารอาร์เอสทาวเวอร์ พร้อมใจบริจาคในโครงการ
“มัน่ ใจวิรยิ ะประกันภัยรวบรวมอลูมเิ นียมบริจาคท�าขาเทียมได้เกิน 1 แสน
กรัม” เพือ่ ใช้ในการจัดท�าขาเทียมพระราชทาน แก่มลู นิธขิ าเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สนับสนุนมูลนิธโิ รคตับ
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด มอบทุนสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิ
โรคตับ ในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีข่ าดทุนทรัพย์ในการรักษาโรคตับ และเป็น
ทุนส�ารองในการเผยแพร่ความรูโ้ รคตับให้แก่ประชาชน เพือ่ ให้คนไทยมี
สุขภาพดีโดยปราศจากโรคตับ โดยเฉพาะโรคตับอักเสบเรือ้ รังจากไวรัสบี
และซี โรคตับแข็งและมะเร็งตับ

ด้ า นการท� า นุ บ� า รุ ง ศาสนา
โครงการอุปสมบทเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ด้วยพระกัมมัฏฐาน
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด ได้รเิ ริม่ จัดโครงการ “อุปสมบทเพือ่ พัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยพระกั ม มั ฏ ฐาน” ขึ้ น ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ข อง
พุทธศาสนิกชนในการมีสว่ นร่วมท�านุบา� รุงพระพุทธศาสนา โดยโครงการ
ดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทัง้ นี้
โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับคุณภาพทางความคิดของบุคลากร
ให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีสติสมั ปชัญญะ และเป็นต้นแบบด้าน
ศีลธรรม และคุณธรรมอย่างแท้จริง นอกจากนีย้ งั น�าความรูท้ ไี่ ด้รบั มาพัฒนา
กระบวนการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
แล้วกว่า 130 คน
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ด า นสาธารณะประโยชน อื่ น ๆ
ในป 2554 ถือไดวา เปนอีกหนึง่ ปทพ
ี่ นี่ อ งชาวไทยทัง้ ประเทศตองประสบ
มหันตภัยรายแรงทีป่ ระวัตศิ าสตรชาติไทยตองบันทึกไว สรางความเสียหาย
ตอชีวติ และทรัพยสนิ อยางใหญหลวงทัง้ ดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
สภาพจิตใจของผูค น
“วิรยิ ะประกันภัย” ไดมโี อกาสรวมดูแลสังคมไทยดวยการรวมแรง รวมใจ
ชวยเหลือผูป ระสบภัยทัว่ ทัง้ ประเทศดวยการผนึกกําลัง “วิรยิ ะจิตอาสา”
ทัง้ ลูกคา ประชาชนทัว่ ไป และพนักงานของบริษทั ฯ ดวยกิจกรรมอาสา
ตางๆ อาทิ กิจกรรมชวยเหลือผูป ระสบภัยในพืน้ ทีท่ ยี่ ากตอการเขาถึงตางๆ
ทัว่ ประเทศ อาทิ การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ มอบถุงยังชีพแกผปู ระสบภัย, ปฏิบตั กิ าร
First Aid หรือการกูร ถยนตของผูเ อาประกันภัยออกจากพืน้ ทีน่ าํ้ ทวม
การบริจาคเงินชวยเหลือผูป ระสบภัยผานหนวยงานภาครัฐ และมูลนิธติ า งๆ
และโครงการรวมมือ รวมใจ แกภยั นํา้ ทวม ทีร่ วบรวมจิตอาสาไปชวย
ทําความสะอาดบานเรือนของพนักงานทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากภัยนํา้ ทวม
ในครัง้ นี้
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รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ย น ท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด
คณะกรรมการบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายจงศักดิ์ หน่อชูเวช กรรมการอิสระ เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย สวธานุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ
และนายจ�ำลอง เหรียญวิจติ ร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใน
ปี 2554 ได้จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผูส้ อบบัญชี ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวม 7 ครัง้ สรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2554 พิจารณาสอบทาน
งบการเงินของบริษทั ฯ ร่วมกับผูบ้ ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า งบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตามควรใน
สาระส�ำคัญ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานการตรวจสอบภายในและสอบทาน
แนวทางการบริหารความเสีย่ งและความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ ง
ระดับองค์กร รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจ เพือ่ ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง นอกจากนีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
ทุกรายการเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
และรายบุคคลและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพือ่
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2555 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2555 โดยมีคา่ ตอบแทนในการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 2,615,000 บาท (สองล้านหกแสน
หนึง่ หมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) การประเมินระบบควบคุมภายในและระเบียบวิธี
ปฏิบตั กิ ารลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ จ�ำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้า
หมืน่ บาทถ้วน) และการสอบทานรายงานการด�ำรงเงินกองทุน ส�ำหรับไตรมาส 2
รายงานการด�ำรงกองทุนส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวนเงิน 600,000 บาท (หกแสน
บาทถ้วน) รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,565,000 บาท (สามล้านห้าแสนหกหมืน่
ห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษทั
มีการแสดงข้อเท็จจริงในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐาน
บัญชี มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มขี อ้ บกพร่อง
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายและมีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี

		
		

(นายจงศักดิ์ หน่อชูเวช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน

ของผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เสนอ ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั วิรยิ ะ
ประกันภัย จ�ำกัด ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
มีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ที ดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็น
จ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงิน
ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ท�ำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำ� เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า
การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
ของแต่ละปีของบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
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ตามทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2, 4 และ 18 บริษทั ได้
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ และประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และระยะเวลาในการจัดท�ำและยืน่ งบการเงิน
และรายงานเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2554 และเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั
ไม่ถอื เป็นรายได้ งบการเงินของบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว

		
		
		
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
29 มีนาคม 2555

(พรรณทิพย์ กุลสันติธำ� รงค์)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 4208
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บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(บาท)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 เงินลงทุนเพือ่ ค้า
		 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
		 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด
		 เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์อน่ื
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ
6

2554

2553

(ปรับปรุงใหม่)
2,005,139,405

1,641,738,075

125,476,395

139,117,929

7, 29

2,075,874,117

2,295,893,825

8

1,427,740,465

300,749,789

4,140,009,489

3,558,503,148

7,233,834,154

4,446,211,086

12,956,762,717

11,082,542,036

139,951,366

140,951,366

10

811,719,668

920,713,391

11, 29

324,162,818

314,129,709

12

28,409,189

21,462,417

13, 14

441,151,395

273,586,393

31,710,231,178

25,135,599,164

9, 30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)
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บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(บาท)
หนีส้ นิ และส่วนของผ้ถู อื ห้นุ
หนีส้ นิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองเบีย้ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ อืน่
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 ทุนสำ�รองอืน่
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

หมายเหตุ

2554

2553

(ปรับปรุงใหม่)
-

216,653,872

15

109,144,008

110,213,876

16

7,820,878,339

5,408,335,695

4, 17

10,699,598,060

10,447,273,943

4, 18

239,646,349

-

19

893,810,572

997,215,164

19,763,077,328

17,179,692,550

2,000,000,000

2,000,000,000

1,700,000,000

1,700,000,000

21

2,724,000

2,724,000

21

1,070,000

1,070,000

3,952,602,904

2,749,144,024

6,290,756,946

3,502,968,590

11,947,153,850

7,955,906,614

31,710,231,178

25,135,599,164

20

21

รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)
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บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด

งบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(บาท)
หมายเหตุ
รายได้
รายได้เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้

23

ค่าใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
		 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
		 ในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จา่ ย

23

29

2554

2553

(ปรับปรุงใหม่)
21,267,462,025

18,462,252,380

180,410,530

202,973,131

21,447,872,555

18,665,225,511

12,883,578,543

10,780,908,373

3,743,400,665

3,518,580,929

18, 25

1,611,053,132

1,547,896,835

18, 24, 25, 29

2,659,316,250

2,531,226,928

20,897,348,590

18,378,613,065

18, 25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)
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บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด

งบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ (ต่ อ )
สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(บาท)
หมายเหตุ
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุน
กำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายได้อน่ื
ค่าใช้จา่ ยอืน่
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

2554

(ปรับปรุงใหม่)
550,523,965

286,612,446

596,780,411

583,269,840

169,782,972

446,728,486

318,754,917

661,717,775

38,098,437

43,362,454

(477,650)

26

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)

2553

(344,061)

1,673,463,052

2,021,346,940

46,507,591

43,411,129

48,867,315

35,735,888

19,860,353

19,449,663

1,558,227,793

1,922,750,260

(130,193,033)

(466,925,966)

1,428,034,760

1,455,824,294

2,787,788,356

1,929,891,459

2,787,788,356

1,929,891,459

4,215,823,116

3,385,715,753

84.00

85.64

4

2,724,000

-

2,724,000

1,700,000,000

-

1,700,000,000

2,724,000

-

1,700,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ตามทีร่ ายงานในปีกอ่ น
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
		เงินลงทุนเผือ่ ขาย
			การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิทร่ี บั รู้
			 ในส่วนของผูถ้ อื หุน้
			การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิทโ่ี อนไป
			 กำ�ไรหรือขาดทุน
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและ
ทุนสำ�รอง
ชำ�ระแล้ว ตามกฎหมาย

1,070,000

-

-

-

-

1,070,000

-

1,070,000

ทุนสำ�รอง
อืน่

กำ�ไรสะสม

สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2,749,144,024

1,455,824,294

-

-

1,455,824,294

1,293,319,730

125,137,014

1,168,182,716

3,502,968,590

1,929,891,459

(1,720,313)

1,931,611,772

-

1,573,077,131

-

1,573,077,131

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลต่างจากการ
เปลีย่ นแปลงใน
ยังไม่ได้ มูลค่ายุตธิ รรมของ
จัดสรร เงินลงทุนเผือ่ ขาย

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ ้ น

บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด

7,955,906,614

3,385,715,753

(1,720,313)

1,931,611,772

1,455,824,294

4,570,190,861

125,137,014

4,445,053,847

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

(บาท)
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2,724,000

-

2,724,000

1,700,000,000

-

1,700,000,000

2,724,000

-

1,700,000,000

1,070,000

-

-

-

-

1,070,000

-

1,070,000

ทุนสำ�รอง
อืน่

3,952,602,904

1,428,034,760

-

-

1,428,034,760

2,524,568,144

(58,550,090)

2,583,118,234

6,290,756,946

2,787,788,356

-

2,787,788,356

-

3,502,968,590

-

3,502,968,590

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลต่างจากการ
เปลีย่ นแปลงใน
ยังไม่ได้ มูลค่ายุตธิ รรมของ
จัดสรร เงินลงทุนเผือ่ ขาย

11,947,153,850

4,215,823,116

-

2,787,788,356

1,428,034,760

7,731,330,734

(58,550,090)

7,789,880,824

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

(บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ตามทีร่ ายงานในปีกอ่ น
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
		เงินลงทุนเผือ่ ขาย
			การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิทร่ี บั รู้
			 ในส่วนของผูถ้ อื หุน้
			การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิทโ่ี อนไป
			 กำ�ไรหรือขาดทุน
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและ
ทุนสำ�รอง
ชำ�ระแล้ว ตามกฎหมาย

กำ�ไรสะสม

สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ ้ น (ต่ อ )

บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด
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งบกระแสเงิ น สด
สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(บาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนจากการ
รับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืน่
รายได้อน่ื
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์
เงินฝากสถาบันการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)

2554

2553

(ปรับปรุงใหม่)
21,975,929,242

19,774,323,815

(369,692,184)

(93,785,806)

(11,113,002,790)

(10,019,041,515)

(274,767,941)

(260,873,460)

(3,673,706,190)

(3,332,381,842)

(1,611,053,131)

(1,547,896,835)

346,604,013

252,790,474

236,915,112

222,979,772

16,018,365

18,110,438

39,628,734

50,006,285

(2,811,963,523)

(2,587,406,094)

(498,375,414)

(484,307,531)

2,262,534,293

1,992,517,701

9,189,132,990

7,144,052,762

101,929,206

73,398,745

93,454,194

105,569,355

4,930,530,000

4,933,566,236

55,384,579

144,135,259

14,370,430,969

12,400,722,357
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งบกระแสเงิ น สด (ต่ อ )
สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(บาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดใช้ไปใน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

2554

(ปรับปรุงใหม่)
(8,487,599,551)

(10,931,939,057)

(41,878,806)

(15,682,000)

(53,091,275)

(115,822,866)

(7,596,430,000)

(3,413,294,076)

(90,564,300)

(146,499,287)

(16,269,563,932)

(14,623,237,286)

(1,899,132,963)

(2,222,514,929)

363,401,330

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ (แสดงในซีดรี อม)

2553

(229,997,228)

1,641,738,075

1,871,735,303

2,005,139,405

1,641,738,075

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
ผลกระทบจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมครัง้ ใหญ่ของไทย
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนีอ้ นื่
สินทรัพย์อนื่
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองเบีย้ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ อืน่
ทุนเรือนหุน้
ส�ำรอง
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
เครือ่ งมือทางการเงิน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
สำ�หรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินจากกรรมการเมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2555
1.

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด “บริษทั ” เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และทีอ่ ยูจ่ ดทะเบียนเป็น
ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 121/14-29 121/32 121/38 121/50 121/63 121/65-67 และ 121/104 อาคารอาร์ เอส
ทาวเวอร์ ชัน้ 3-7 9 12 18-20 และ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บุคคลในตระกูลวิรยิ ะพันธุ์ (ถือหุน้ ร้อยละ 33) บริษทั วิรยิ ะพรอพเพอร์ตี้
จ�ำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 30) บริษทั ธนบุรพี านิชลีสซิง่ จ�ำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 10) และบริษทั เมืองโบราณ จ�ำกัด
(ถือหุน้ ร้อยละ 10) ซึง่ บริษทั ทัง้ สามแห่งเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการรับประกันวินาศภัย

2. เกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ งบการเงิ น
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) นอกจากนัน้ งบการเงินยังได้จดั ท�ำขึน้ ตามประกาศส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี ารเงือ่ นไข และระยะเวลา
ในการจัดท�ำและยืน่ งบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรือ่ ง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

การนำ�เสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง

เรือ่ ง
2552)
2552)
2552)
2552)
2552)
2552)
2552)
2552)
2552)
2552)
2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์
ทีอ่ าจเกิดขึน้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย และการดำ�เนินงาน
ทีย่ กเลิก
(ปรับปรุง 2552)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554
การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลงสำ�หรับผลประโยชน์ระยะยาว
อืน่ ของพนักงาน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554
การบันทึกบัญชีเมือ่ มีการตีราคาใหม่
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีสำ�หรับ		
สินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่นนั้ มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีของบริษทั และบริษทั ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
โดยวิธปี รับปรุงย้อนหลัง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนีไ้ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ขา้ งต้น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ ๆ ซึง่ มีผลบังคับส�ำหรับงบการเงินทีเ่ ริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มกี ารน�ำมาใช้สำ� หรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการทีม่ สี าระส�ำคัญซึง่ ปรากฏ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้
- สินทรัพย์ทางการเงินเพือ่ ค้าและเผือ่ ขาย วัดมูลค่าทีม่ ลู ค่ายุตธิ รรม
(ค) สกุลเงินทีน่ ำ� เสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพือ่ ให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นทีร่ ะบุไว้เป็นอย่างอืน่
(ง) การประมาณการและใช้วจิ ารณญาณ
ในการจัดท�ำงบการเงินนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทปี่ ระมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวน และในงวดอนาคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี
มีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรูจ้ ำ� นวนเงินในงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33

ผลกระทบจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมครัง้ ใหญ่ของไทย
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนีอ้ นื่
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองเบีย้ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
เครือ่ งมือทางการเงิน
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
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3. ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ น�้ ำ ท่ ว มครั้ ง ใหญ่ ข องไทย
ผูบ้ ริหารประมาณการค่าสินไหมทดแทนจากน�ำ้ ท่วมทีผ่ า่ นมาเป็นจ�ำนวนเงิน 2.1 พันล้านบาท ซึง่ ประมาณการ
ค่าสินไหมทีจ่ ะได้รบั คืนจากผูร้ บั ประกันภัยต่อมีจำ� นวน 1.2 พันล้านบาท ผูบ้ ริหารประมาณการโดยรวมค่าสินไหม
ทดแทนทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุ และค่าสินไหมทดแทนทีอ่ าจเกิดขึน้ แต่ยงั มิได้รายงานให้บริษทั ทราบ (IBNR) ซึง่ อ้างอิง
จากการวิเคราะห์ความเสียหายของผูเ้ อาประกันภัยในเขตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วม

4. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี
(ก) ภาพรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษทั มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี ดังต่อไปนี้
•· การน�ำเสนองบการเงิน
•· การบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
•· การบัญชีเกีย่ วกับส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหม่ทถี่ อื ปฏิบตั โิ ดยบริษทั และผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4 (ข) ถึง (ง) ดังต่อไปนี้ ส่วนการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีอ่ อกใหม่และฉบับปรับปรุงอืน่ ๆ ไม่มผี ลต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินหรือผลการด�ำเนินงานของบริษทั
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ผลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปได้ดงั นี้
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(พันบาท)
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามทีร่ ายงานในปีกอ่ น
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผลจากการปรับย้อนหลัง
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - ปรับปรุงใหม่
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
กำ�ไรสุทธิตามทีร่ ายงานในปีกอ่ น
การเปลีย่ นแปลงกำ�ไรสุทธิทเ่ี ป็นผลจากการปรับย้อนหลัง
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
กำ�ไรสุทธิ - ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรต่อหุน้ เพิม่ ขึน้
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

2553

4,445,054
4 (ง)

125,137
4,570,191
1,414,936

4 (ง)

40,888
1,455,824
2.41
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ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามทีร่ ายงานในปีกอ่ น
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผลจากการปรับทันที
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผลจากการปรับย้อนหลัง
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
กำ�ไรสุทธิกอ่ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
กำ�ไรสุทธิ - ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรต่อหุน้ ลดลง
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

2554

7,789,881
4 (ค)

(224,576)

4 (ง)

166,026
7,731,331

4 (ค)
4 (ง)

1,574,643
(24,954)
(121,654)
1,428,035
8.62

(ข) การน�ำเสนองบการเงิน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริษทั ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การน�ำเสนอ
งบการเงิน ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของมาตรฐานการบัญชีทปี่ รับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้วย
•·
•·
•
•
•·

งบแสดงฐานะการเงิน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
งบกระแสเงินสดและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทัง้ นีเ้ ป็นผลให้บริษทั แสดงการเปลีย่ นแปลงของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ และแสดงการเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดทีไ่ ม่ใช่สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้านี้
การเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
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ข้อมูลเปรียบเทียบได้มกี ารน�ำเสนอใหม่เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ และ
ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทีเ่ กีย่ วกับการน�ำเสนอ
งบการเงินของบริษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 การเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการน�ำเสนองบการเงินเท่านัน้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อก�ำไรหรือก�ำไรต่อหุน้
(ค) การบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชน์ของพนักงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ งผลประโยชน์ของพนักงาน
ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ ภาระผูกพันของบริษทั เกีย่ วกับผลประโยชน์หลังออกจากงานได้บนั ทึกในงบการ
เงินด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ทกุ ปี ทีผ่ า่ นมาภาระผูกพันรับรูเ้ มือ่ จะต้องจ่ายช�ำระ
ภาระผูกพันของบริษทั ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นจ�ำนวน
เงิน 224.6 ล้านบาท บริษทั เลือกทีจ่ ะบันทึกหนีส้ นิ ทัง้ หมดดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2554 ตามวิธปี ฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่องบการเงินปี
2554 มีดงั ต่อไปนี้
(พันบาท)
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิน
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามทีร่ ายงานในปีกอ่ น
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ เพิม่ ขึน้
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานเพิม่ ขึน้
กำ�ไรลดลง
กำ�ไรต่อหุน้ ลดลง
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

4 (ก), 18

4 (ก), 18

2554

2,583,118
(224,576)
2,358,542

6,412
2,803
15,739
24,954
1.47

Annual Report

057

2554 / 2011

(ง) การบัญชีเกีย่ วกับส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็น
รายได้ จากวิธเี ฉลีย่ เป็นรายเดือนจากเบีย้ ประกันภัยสุทธิ (วิธเี ศษหนึง่ ส่วนยีส่ บิ สี)่ เป็นวิธเี ฉลีย่ เป็นรายวันจาก
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ (วิธเี ศษหนึง่ ส่วนสามร้อยหกสิบห้า) การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีใช้วธิ ปี รับปรุงย้อนหลัง
งบการเงินส�ำหรับปี 2553 ผลกระทบต่องบการเงินปี 2554 และ 2553 มีดงั ต่อไปนี้
(พันบาท)
หมายเหตุ

2554

2553

(ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ตามทีร่ ายงานในปีกอ่ น
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
4 (ก)
กำ�ไรสะสมเพิม่ ขึน้
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 และ 2553 - ปรับปรุงใหม่

2,583,118
166,026
166,026
2,749,144

1,168,183
125,137
125,137
1,293,320

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
กำ�ไรเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(121,654)
(121,654)

40,888
40,888

(7.16)

2.41

กำ�ไรต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

4 (ก)

5. นโยบายการบั ญ ชี ที่ ส� ำ คั ญ
นโยบายการบัญชีทนี่ ำ� เสนอดังต่อไปนีไ้ ด้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
ยกเว้นทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
(ก) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่ เรียก และ
เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
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(ค) เบีย้ ประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้ กั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่ วกับการช�ำระหนี้
ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนีจ้ ะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมือ่ ทราบว่าเป็นหนีส้ ญ
ู
(ง) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึง่ ถือไว้เพือ่ ค้า แสดงในมูลค่ายุตธิ รรม
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ตราสารหนีซ้ งึ่ บริษทั ตัง้ ใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทีถ่ อื จนครบก�ำหนด เงินลงทุน
ทีถ่ อื จนครบก�ำหนดแสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนทีซ่ อื้ มากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจ้ ะถูกตัดจ่ายโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้
ทีเ่ หลือ
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีต่ งั้ ใจถือไว้เพือ่ ค้าหรือ
ตัง้ ใจถือไว้จนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลังการรับรูม้ ลู ค่าในครัง้ แรกเงินลงทุนเผือ่ ขาย
แสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างของสกุลเงินตรา
ต่างประเทศของรายการทีเ่ ป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้
ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ คยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยตรงเข้าในก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีทเี่ ป็นเงินลงทุน
ประเภททีม่ ดี อกเบีย้ จะต้องบันทึกดอกเบีย้ ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึง่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าและหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซือ้ ณ วันทีร่ ายงาน

การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิทไี่ ด้รบั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องทีเ่ คยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีทบี่ ริษทั จ�ำหน่ายเงินลงทุนทีถ่ อื อยูบ่ างส่วน การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายไปและเงินลงทุน
ทีย่ งั ถืออยูใ่ ช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
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(จ) เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื แสดงด้วยยอดเงินต้น
บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างช�ำระและมูลค่าหลักประกัน
(ฉ) ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์
ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์แสดงมูลค่าตามยอดคงค้างตามสัญญาเช่าซือ้ สุทธิจากดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้หกั ด้วย
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นจ�ำนวนเท่ากับผลเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้
โดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารช�ำระหนีแ้ ละการคาดการณ์เกีย่ วกับการช�ำระหนีใ้ นอนาคต โดยจะประมาณค่าเผือ่
หนีส้ งสัยจะสูญประมาณร้อยละ 2 ของยอดลูกหนีเ้ ช่าซือ้ คงเหลือหลังหักดอกผลจากการเช่าซือ้ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ลูกหนีจ้ ะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมือ่ ทราบว่าเป็นหนีส้ ญ
ู
(ช) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทเี่ ป็นกรรมสิทธิข์ องกิจการ
ทีด่ นิ แสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทกี่ จิ การ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพือ่ ให้สนิ ทรัพย์นนั้ อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีต่ งั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื ส�ำหรับเครือ่ งมือทีค่ วบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซงึ่ ไม่สามารถท�ำงาน
ได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นนั้ ให้ถอื ว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีม่ นี ยั ส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการ
จ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรูส้ ทุ ธิเป็นรายได้อนื่ ในก�ำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคาร และอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในการซ่อมบ�ำรุงอาคาร และอุปกรณ์ทเี่ กิดขึน้ เป็นประจ�ำจะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้
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ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในการเปลีย่ นแทนอืน่ หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน�ำ้ ประปา
ยานพาหนะ
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สำ� นักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

20 ปี
20 ปี
5 ปี
5 ปี
5, 7 และ 10 ปี

อาคารทีไ่ ด้มาก่อนปี 2531 ค�ำนวณโดยวิธอี ตั ราคงทีข่ องราคาตามบัญชีทลี่ ดลงในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์คำ� นวณค่าเสือ่ มราคาโดยวิธผี ลรวมจ�ำนวนปีทงั้ หมด 3 และ 5 ปี
บริษทั ไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
(ซ) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และค่าพัฒนาระบบ
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และค่าพัฒนาระบบทีบ่ ริษทั ซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงในราคาทุนหักค่า
ตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการจะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็นสินทรัพย์ทสี่ ามารถระบุได้ทเี่ กีย่ วข้องนัน้ และค่าใช้จา่ ยอืน่ รับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์
ในอนาคตจากสินทรัพย์นนั้ ตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยเริม่ ตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมือ่ สินทรัพย์นนั้ พร้อมทีจ่ ะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์สำ� หรับปีปจั จุบนั
และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และค่าพัฒนาระบบ

5 และ 10 ปี
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(ฌ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษทั ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงานว่า มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการลดลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย ซึง่ ได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ และมี
ความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะถูกบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบ่ นั ทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็น
ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซ
่ อื้ กับมูลค่ายุตธิ รรมในปัจจุบนั ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินนัน้ ๆ ซึง่ เคยรับรูแ้ ล้วในก�ำไรหรือขาดทุน

การค�ำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต คิดลดด้วย
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ส�ำหรับลูกหนีร้ ะยะสัน้ ไม่มกี ารคิดลด
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนค�ำนึง
ภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ สินทรัพย์
ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อนื่ ให้พจิ ารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั้ เกีย่ วข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเพิม่ ขึน้ ใน
ภายหลัง และการเพิม่ ขึน้ นัน้ สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ คยรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินทีบ่ นั ทึกโดยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่ายและตราสารหนีท้ จี่ ดั ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารทุนทีจ่ ดั ประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโ้ ดยตรงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินอืน่ ทีเ่ คยรับรูใ้ นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วันทีท่ อี่ อกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการ
เปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าทีม่ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย
เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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(ญ) เงินส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
บริษทั ได้สำ� รองเงินส่วนหนึง่ ของรายได้เบีย้ ประกันเป็นเงินส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ดังนี้
ประกันอัคคีภยั ภัยทางทะเลและขนส่ง
- วิธเี ฉลีย่ เป็นรายวันจากเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
(ตัวเรือ) รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด		 (วิธเี ศษหนึง่ ส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเทีย่ ว) - เต็มจ�ำนวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
ประกันภัยการเดินทาง

- เต็มจ�ำนวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง

(ฎ) ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษทั บันทึกบัญชีสำ� รองค่าสินไหมทดแทนเมือ่ ได้รบั แจ้งการเรียกชดเชยจากผูเ้ อาประกันอย่างเป็นทางการ
โดยบันทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรือผูป้ ระเมินของบริษทั แล้ว
แต่กรณี และบริษทั ได้ตงั้ ส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนทีอ่ าจเกิดขึน้ แต่ยงั มิได้รายงานให้บริษทั ทราบ (Incurred
but not yet reported) ซึง่ ถูกประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
(ฏ) เงินค้างจ่ายเกีย่ วกับการประกันภัยต่อและเจ้าหนีอ้ นื่
เงินค้างจ่ายเกีย่ วกับการประกันภัยต่อและเจ้าหนีอ้ นื่ แสดงในราคาทุน
(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน
บริษทั ได้จดั โครงการผลประโยชน์พนักงานหลายโครงการดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คดิ ลดกระแสเงินสดและรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
เมือ่ พนักงานท�ำงานให้
หนีส้ นิ รับรูด้ ว้ ยมูลค่าทีค่ าดว่าจะจ่ายช�ำระ หากบริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะ
ต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทีพ่ นักงานได้ทำ� งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีส้ ามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษทั มีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานให้กบั พนักงานทีเ่ ข้าเงือ่ นไขโดยแบ่งเป็นโครงการต่างๆ
ดังนี้
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึง่ บริษทั จ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงิน
ทีแ่ น่นอนไปอีกกิจการหนึง่ แยกต่างหาก (กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ) และบริษทั จะไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายสมทบเพิม่ เติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูก
รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพ่ นักงานได้ทำ� งานให้กบั บริษทั
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โครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการ
สมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของบริษทั จากโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ถกู ค�ำนวณแยกต่างหากเป็นราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่ กิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบนั และในงวดก่อนๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มกี ารคิดลดกระแสเงินสดเพือ่ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทัง้ นีไ้ ด้สทุ ธิจากต้นทุนบริการในอดีต
ทีย่ งั ไม่รบั รู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันทีร่ ายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาครบก�ำหนดช�ำระถัวเฉลีย่ ของภาระผูกพันของบริษทั
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน
(ฑ) ประมาณการหนีส้ นิ
ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ ตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั หรือทีก่ อ่ ตัวขึน้ อันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ช�ำระ
ภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลา
และความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ หนีส้ นิ ประมาณการหนีส้ นิ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเวลาทีผ่ า่ นไปรับรูเ้ ป็นต้นทุนทางการเงิน
(ฒ) รายได้
เบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยรับ รับรูเ้ ป็นรายได้ตามวันทีท่ มี่ ผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบีย้ ประกันภัยต่อ
และยกเลิก
เบีย้ ประกันภัยรับต่อ รับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ บริษทั ได้รบั แจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ผูเ้ อาประกันต่อ

ดอกเบีย้ รับและเงินปันผลรับ
ดอกเบีย้ รับ บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง บริษทั ระงับรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ รับส�ำหรับเงินให้กยู้ มื
ทีค่ า้ งช�ำระดอกเบีย้ เกินก�ำหนด 3 เดือน (2553: 6 เดือน) นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดช�ำระ
เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผล

รายได้จากดอกผลเช่าซือ้
บริษทั บันทึกรายได้จากสัญญาเช่าซือ้ โดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ทัง้ นี้ บริษทั ระงับการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ จากลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ทีค่ า้ งช�ำระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึน้ ไป หรือกรณี
มีขอ้ บ่งชีว้ า่ ลูกหนีจ้ ะไม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้แล้ว บริษทั จะหยุดรับรูร้ ายได้จากลูกหนีร้ ายนัน้ ทันที
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(ณ) ค่าใช้จา่ ย
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในงวดบัญชีทเี่ กิดรายการ

ค่าใช้จา่ ยอืน่
ค่าใช้จา่ ยอืน่ บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในงวดบัญชีทเี่ กิดรายการ
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาเช่าจะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิน้ ตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ ต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามระยะเวลาทีค่ งเหลือของสัญญาเช่า
เมือ่ ได้รบั การยืนยันการปรับค่าเช่า
รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ยในท�ำนองเดียวกันบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในงวดทีค่ า่ ใช้จา่ ยดังกล่าวเกิดขึน้
(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั ซึง่ ได้แก่ภาษีทคี่ าดว่าจะจ่ายช�ำระโดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรประจ�ำปีทตี่ อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศใช้ ณ วันทีร่ ายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เกีย่ วกับรายการในปีกอ่ นๆ
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปจั จุบนั บริษทั ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทไี่ ม่แน่นอน
และอาจท�ำให้จำ� นวนภาษีทตี่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ และมีดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งช�ำระ บริษทั เชือ่ ว่าได้ตงั้ ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ทจี่ ะจ่ายในอนาคต ซึง่ เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�ำให้บริษทั
เปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีม่ อี ยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินได้
ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในงวดทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง
(ต) ก�ำไรต่อหุน้
บริษทั แสดงก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับหุน้ สามัญ ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรของผูถ้ อื หุน้
สามัญของบริษทั ด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและเทียบเท่าช�ำระเต็มมูลค่าแล้วระหว่างปี
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6. เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
(พันบาท)
เงินสด
เช็ครอเรียกเก็บ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ สิน้ กำ�หนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ รี ะยะเวลาครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
		
นับแต่วนั ทีไ่ ด้มา
บวก เงินลงทุนทีม่ รี ะยะเวลาครบกำ�หนดไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2554

2553

13,812
72,766
411,161
8,854,800
9,352,539

14,088
42,181
677,959
5,488,900
6,223,128

(7,746,900)
399,500
2,005,139

(5,081,000)
499,610
1,641,738

7. เบี้ ย ประกั น ภั ย ค้ า งรั บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เบีย้ ประกันภัยค้างรับแยกตามอายุ มีดงั นี้
(พันบาท)
2554

2553

ตัวแทน
และ
การรับ
ผูเ้ อา นายหน้า ประกันภัย
ประกันภัย ประกันภัย
ต่อ

ยังไม่ถงึ กำ�หนดรับชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

7,370 1,764,005
7,864
256
420
11,390
5,418
32,718
(9,807)
22,911

196,199
71,916
21,103
29,714
6,625
2,089,562
(46,326)
2,043,236

ตัวแทน
และ
การรับ
ผูเ้ อา นายหน้า ประกันภัย
รวม ประกันภัย ประกันภัย
ต่อ

9,436 1,780,811

9,566 1,924,068

(3) 204,060
8,828
6
72,178
3,489
157
21,680
297
131
41,235 11,529
- 12,043
1,095
9,727 2,132,007 34,804
- (56,133) (6,498)
9,727 2,075,874 28,306

284,477
51,942
15,596
23,672
18,590
2,318,345
(51,750)
2,266,595

รวม

480 1,934,114
137 293,442
4
55,435
52
15,945
289
35,490
31
19,716
993 2,354,142
- (58,248)
993 2,295,894
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(พันบาท)
2554

หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (รายได้) สำ�หรับปี

(535)

2553

(12,374)

8 ลู ก หนี้ แ ละสิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ
(พันบาท)
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
ส่วนแบ่งหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยต่อ
รวมลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

2554

2553

773
68,764
1,358,203
1,427,740

840
5,259
294,651
300,750

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุ มีดงั นี้
(พันบาท)
ยังไม่ถงึ กำ�หนดรับชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
ไม่เกิน 1 ปี
ภายใน 1 ปี ถึง 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ

2554

2553

37,046

3,591

31,716
2

735
206
727
5,259

68,764
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9. เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
(พันบาท)
2554

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการเปลีย่ นแปลง
			 ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเพือ่ ค้า
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารหนีร้ ฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการเปลีย่ นแปลง
			 ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

2553

ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย

-

-

2,655,146
20,500
2,675,646

4,113,216
26,793
4,140,009

1,464,363

-

-

4,140,009

4,140,009

-

-

926,672
51,928
978,600

7,220,308
13,526
7,233,834

6,290,757
(35,523)
7,233,834 7,233,834

10,000
2,392,093
20,500
2,422,593

มูลค่า
ยุตธิ รรม
3,532,022
26,481
3,558,503

1,145,910
(10,000)
3,558,503 3,558,503
35,000
27,258
891,654
52,111
1,006,023

36,157

4,395,964
14,090
4,446,211

3,502,969
(62,781)
4,446,211 4,446,211
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(พันบาท)
2554

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนีร้ ฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ รี ะยะเวลาครบ
กำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการ
		 เปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ
		 เงินลงทุนจากการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

3,191,030
2,020,312

2553

ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย
3,197,613
2,023,470

4,752,120
1,369,241

มูลค่า
ยุตธิ รรม
4,753,108
1,256,305

7,746,900 7,746,900 5,081,000 5,081,000
12,958,242 12,967,983 11,202,361 11,090,413

(1,479)
(1,615)
- (118,204)
12,956,763 12,967,983 11,082,542 11,090,413
231,693
(91,742)
139,951

232,693
(91,742)
140,951

(ก) ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดได้รวมตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริษทั เงินทุนและบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ซงึ่ เป็น
สถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้หยุดด�ำเนินการตามหนังสือลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2540 ซึง่
ไม่สามารถเปลีย่ นเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 117.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ได้ตดั จ�ำหน่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวทัง้ หมดกับ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าแล้วจ�ำนวน 117.6 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ยังมีตวั๋ สัญญาใช้เงินจ�ำนวน 0.6 ล้านบาท
ของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึง่ ซึง่ ศาลมีคำ� สัง่ ให้พทิ กั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด และบริษทั ได้ขอยืน่ ค�ำขอรับช�ำระหนี้
จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ซึง่ คาดว่าจะได้รบั คืนในอัตราร้อยละ 10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ได้
ตัดจ�ำหน่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินทัง้ จ�ำนวนกับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ไม่มสี ลากออมสินทีใ่ ช้เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันในเรือ่ งต่างๆ (2553: 0.4 ล้านบาท)
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ได้ตดั จ�ำหน่ายบัตรเงินฝากจ�ำนวน 27 ล้านบาท ซึง่ เป็นบัตรเงินฝากทีบ่ ริษทั
ยังไม่ได้รบั ทัง้ จ�ำนวนกับค่าเผือ่ การด้อยค่าแล้ว
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากประจ�ำจ�ำนวน 52 ล้านบาท (2553: 53 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์
ค�ำ้ ประกันในคดีความของผูเ้ อาประกันภัย
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(พันบาท)
2554

กำ�ไร
ขาดทุน
ทีย่ งั ไม่
ทีย่ งั ไม่
ราคาทุน เกิดขึน้ จริง เกิดขึน้ จริง
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- หุน้ ทุน
รวม

หลักทรัพย์เอกชน
- หุน้ ทุน
- หน่วยลงทุน
- ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ ทุน
รวม
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้า

65,998
65,998

14,740
14,740

2,589,148
20,500

1,573,764
6,293
2,147
1,582,204
1,596,944

2,609,648
2,675,646

มูลค่า
ยุตธิ รรม

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม

73,287
73,287

0.23
0.23

(125,130) 4,037,782
26,793
2,147
(125,130) 4,066,722
(132,581) 4,140,009

12.73
0.08
0.01
12.82
13.05

(7,451)
(7,451)

(พันบาท)
2553

กำ�ไร
ขาดทุน
ทีย่ งั ไม่
ทีย่ งั ไม่
ราคาทุน เกิดขึน้ จริง เกิดขึน้ จริง
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- หุน้ ทุน
- ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ ทุน
รวม

หลักทรัพย์เอกชน
- หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
- หุน้ ทุน
- หน่วยลงทุน
- ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ ทุน
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้า

มูลค่า
ยุตธิ รรม

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม

31,270
17,454
48,724

11,730
6,076
17,806

-

43,000
23,530
66,530

0.17
0.09
0.26

10,000
2,343,369
20,500

-

(16,549)
(16,549)
(16,549)
(16,549)

3,463,690
26,481
1,802
3,491,973

0.00
13.78
0.11
0.01
13.90

-

-

3,491,973
3,558,503

13.90
14.16

-

1,136,870
5,981
1,802
1,144,653

2,373,869
(10,000)
2,363,869 1,144,653
2,412,593 1,162,459
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(พันบาท)
2554

กำ�ไร
ขาดทุน
ทีย่ งั ไม่
ทีย่ งั ไม่
ราคาทุน เกิดขึน้ จริง เกิดขึน้ จริง
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- หุน้ ทุน
รวม

หลักทรัพย์เอกชน
- หุน้ ทุน
- หน่วยลงทุน
- ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ ทุน
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

มูลค่า
ยุตธิ รรม

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม

89,885
89,885

44,348
44,348

-

134,233
134,233

0.42
0.42

836,787
51,928

6,199,811
206
58,154
6,258,171

(8,677)
(3,085)
(11,762)
(11,762)
(11,762)

7,027,921
13,526
58,154
7,099,601

22.16
0.04
0.18
22.38

-

-

7,099,601
7,233,834

22.38
22.80

-

888,715
(35,523)
853,192 6,258,171
943,077 6,302,519

(พันบาท)
2553

กำ�ไร
ขาดทุน
ทีย่ งั ไม่
ทีย่ งั ไม่
ราคาทุน เกิดขึน้ จริง เกิดขึน้ จริง
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ
- หุน้ ทุน
- ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ ทุน
รวม

หลักทรัพย์เอกชน
- หุน้ ทุน
- หน่วยลงทุน
- ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ ทุน
- บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

มูลค่า
ยุตธิ รรม

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม

35,000
44,941
9,926
89,867

1,157
30,259
3,287
34,703

-

36,157
75,200
13,213
124,570

0.14
0.30
0.05
0.49

836,787
52,111

3,432,305
182
47,250

(8,791)
(2,680)
(11,471)
(11,471)
(11,471)

4,260,301
14,090
47,250
4,321,641

16.95
0.06
0.19
0.00
17.20

-

-

4,321,641
4,446,211

17.20
17.69

-

27,258
916,156 3,479,737
(62,781)
853,375 3,479,737
943,242 3,514,440

-
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(พันบาท)
2554

2553

ร้อยละ
ร้อยละ
ราคาทุน ต่อสินทรัพย์
ราคาทุน ต่อสินทรัพย์
ตัดจำ�หน่าย
รวม ตัดจำ�หน่าย
รวม
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- พันธบัตรรัฐบาลไทย
- ตัว๋ เงินคลัง
- หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
- สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์
รวม
หัก ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการ
		 เปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
		 จากการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
รวม

หลักทรัพย์เอกชน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงิน
- หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม

3,141,030

9.90

-

-

40,000
10,000
3,191,030

0.13
0.03
10.06

(1,479)
3,189,551

10.06

1,800,000
220,312
2,020,312

5.68
0.69
6.37

-

-

2,020,312

6.37

เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
- เงินฝากธนาคารพาณิชย์
7,346,900
- บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
400,000
รวม
7,746,900
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด
12,956,763

4,498,915
179,639
60,216
13,350
4,752,120

17.89
0.72
0.24
0.05
18.90

(1,615)
4,750,505

18.90

1,018,204
351,037
1,369,241
(118,204)
1,251,037

3.58
1.40
4.98

23.17 3,881,000
1.26 1,200,000
24.43 5,081,000
40.86 11,082,542

15.44
4.77
20.21
44.09

4.98

(พันบาท)
2554

เงินลงทุนทัว่ ไป
- หุน้ ทุน
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

2553

ร้อยละ
ต่อสินทรัพย์
ราคาทุน
รวม

ร้อยละ
ต่อสินทรัพย์
ราคาทุน
รวม

231,693
231,693
(91,742)
139,951

232,693
232,693
(91,742)
140,951

0.44
0.44

0.44

0.56
0.56

0.56
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ดั ประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขายและเงินลงทุน
ทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดจ�ำแนกตามระยะเวลาครบก�ำหนดมีดงั นี้
(พันบาท)
25 5 4

ครบกำ�หนด
1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี

2553

เกิน
5 ปี

รวม

ครบกำ�หนด
1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี

- 35,000
- 35,000
- 1,157
- 36,157

ตราสารหนีเ้ ผือ่ ขาย
ตราสารหนีร้ ฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- ใบแสดงสิทธิหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ
รวม
บวก กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
รวม

-

-

-

-

ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
- บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมตราสารหนีเ้ ผือ่ ขาย

-

-

-

-

27,258
27,258
(27,258)

-

- 36,157

เกิน
5 ปี

รวม

-

35,000
35,000
1,157
36,157

-

27,258
27,258
(27,258)

36,157
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(พันบาท)
2554

ครบกำ�หนด
1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี
ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนีร้ ฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- พันธบัตรรัฐบาลไทย
2,548,352 569,961
- ตัว๋ เงินคลัง
- หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
- 25,000
- สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์
- 10,000
รวม
2,548,352 604,961
หัก ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
2,548,352 604,961
รวม

2553

เกิน
5 ปี

รวม

ครบกำ�หนด
1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี

22,717 3,141,030 4,333,086
- 179,639
15,000
40,000
20,216
10,000
13,350
37,717 3,191,030 4,546,291
(1,479) (1,479)
36,238 3,189,551 4,546,291

ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงิน 1,800,000
- 1,800,000
- หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
10,000 140,312 70,000 220,312
รวม
1,810,000 140,312 70,000 2,020,312
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
1,810,000 140,312 70,000 2,020,312

รวม

143,236 22,593 4,498,915
- 179,639
25,000 15,000
60,216
13,350
168,236 37,593 4,752,120
- (1,615) (1,615)
168,236 35,978 4,750,505

1,018,204
- 1,018,204
120,594 160,443 70,000 351,037
1,138,798 160,443 70,000 1,369,241
(118,204)
- (118,204)
1,020,594 160,443 70,000 1,251,037

เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบ
กำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
- เงินฝากธนาคารพาณิชย์
7,346,900
- 7,346,900 3,726,000
- บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
400,000
- 400,000 1,100,000
รวม
7,746,900
- 7,746,900 4,826,000
รวมตราสารหนีท้ จ่ ี ะถือครบกำ�หนด 12,105,252 745,273 106,238 12,956,763 10,392,885
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

เกิน
5 ปี

155,000
100,000
255,000
583,679 105,978

3,881,000
1,200,000
5,081,000
11,082,542

12,105,252 745,273 106,238 12,956,763 10,392,885 619,836 105,978 11,118,699
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10. เงิ น ให้ กู ้ ยื ม
10.1 เงินให้กยู้ มื

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้กยู้ มื ประกอบด้วย
(พันบาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
เกินกว่ากำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

ทรัพย์สนิ จำ�นอง
เป็นประกัน
ดอกเบีย้
เงินต้น ค้างรับ*

เงินต้น

ดอกเบีย้
ค้างรับ*

เงินต้น

ดอกเบีย้
ค้างรับ*

รวม

280,653

222

38,810

-

319,463

222

319,685

45,747

313

-

-

45,747

313

46,060

857

8

8

865

2,301
2,844

-

857

282,453
609,710

-

282,453
648,520

2,301
2,844

284,754
651,364

อืน่ ๆ

รวม

38,810

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินให้กยู้ มื ประกอบด้วย
(พันบาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
เกินกว่ากำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

ทรัพย์สนิ จำ�นอง
เป็นประกัน
ดอกเบีย้
เงินต้น ค้างรับ*

เงินต้น

ดอกเบีย้
ค้างรับ*

เงินต้น

ดอกเบีย้
ค้างรับ*

รวม

415,443

96

6,671

-

422,114

96

422,210

669

-

-

279

-

672
68
279

285,508
701,899

2,301
2,468

-

3
68

279

-

669

-

3
68

285,508
708,570

2,301
2,468

287,809
711,038

อืน่ ๆ

รวม

6,671

* แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการลงทุนค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน
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10.2 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์จำ� แนกตามอายุหนี้ มีดงั นี้
(พันบาท)
2554

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
เกินกว่ากำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี้
ตามสัญญา
เช่าซือ้

2553

ดอกผล
ลูกหนี้
เช่าซือ้ ตามสัญญา
รอการ
เช่าซือ้
ตัดบัญชี คงเหลือสุทธิ

ลูกหนี้
ตาม
สัญญา
เช่าซือ้

ดอกผล
ลูกหนี้
เช่าซือ้ ตามสัญญา
รอการ
เช่าซือ้
ตัดบัญชี คงเหลือสุทธิ

182,509

(19,608)

162,901

241,599

(29,342)

212,257

3,294
294
34
7

(19,608)
(19,608)

3,294
294
34
7

3,951
210
45
9

3,951
210
45
9

166,530
(3,330)
163,200

245,814
(4,329)
241,485

(29,342)
(29,342)

186,138
(3,330)
182,808

216,472
(4,329)
212,143

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิม่ ขึน้
จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
1 มกราคม 2554
เพิม่ ขึน้
จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

11. ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์

2,345
104

2,449

-

33,066
27,589

-

60,655

2,770

(425)
-

26,258
6,808

ทีด่ นิ

ส่วน
ปรับปรุง
ทีด่ นิ

126,583

-

123,617
3,105
(139)

87,428
7,904
(802)
29,087

อาคาร

369
26,046

-

25,352
325

-

26,017
4,917
(5,582)

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

1,354

-

1,135
219

(215)
-

1,350

ระบบ
ไฟฟ้า
และน�ำ้
ประปา

149,964

-

148,137
19,552
(17,725)

-

93,227
57,631
(2,721)

511,878
26,187
(28,361)
81
509,785

641,623
43,812
(174,754)
1,197

เครือ่ ง
ตกแต่งและ
ยาน
เครือ่ งใช้
พาหนะ สำ�นักงาน
รวม

(871)
-

871

-

845,530
77,952
(46,225)
(421)
876,836

889,514
140,545
- (184,499)
(30,314)
(30)

10,841
19,473

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง้

(พันบาท)
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627
2,345
2,449

33,066
60,655

-

-

26,258

(2,143)
-

2,143

-

5,001

25,498

104,244
101,085

21,625
21,045

20,978

-

-

72,413

3,727
1,274

-

19,373
6,125

5,039
404
(1,716)

15,015
4,830
(472)

อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

23,852
67,409
64,593

438
301

85,371
675

1,053

-

80,728
22,316
(17,673)

697
356

-

-

69,375
14,058
(2,705)

-

675
237
(215)

85,003
74,035

83,315

426,875
36,937
(28,076)
14
435,750

558,308
42,102
(173,517)
(18)

เครือ่ ง
ตกแต่งและ
ยาน
เครือ่ งใช้
พาหนะ สำ�นักงาน

-

10,841

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง้

314,130
324,163

238,959

531,400
67,008
(45,749)
14
552,673

650,555
61,631
(180,768)
(18)

รวม

2554 / 2011

ราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ได้หกั ค่าเสือ่ มราคาเต็มจ�ำนวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีจำ� นวน 372 ล้านบาท (2553: 331 ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
1 มกราคม 2554
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทีด่ นิ

ส่วน
ปรับปรุง
ทีด่ นิ

ระบบ
ไฟฟ้า
และน�ำ้
ประปา

(พันบาท)
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12. สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
(พันบาท)
ค่าพัฒนาระบบ

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554
เพิม่ ขึน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

17,389
1,852
19,241
7,953
27,194

38,654
4,104
42,758
5,080
47,838

56,043
5,956
61,999
13,033
75,032

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

12,917
1,480
14,397
2,442
16,839

22,280
3,860
26,140
3,644
29,784

35,197
5,340
40,537
6,086
46,623

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

4,472
4,844
10,355

16,374
16,618
18,054

20,846
21,462
28,409
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13. ลู ก หนี้ อื่ น
ลูกหนีอ้ นื่ ได้แก่ ลูกหนีอ้ นื่ ๆ ลูกหนีจ้ ากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ลูกหนีจ้ ากการเลิกสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนีจ้ ากการ
ยึดรถ ลูกหนีส้ ถาบันการเงินทีถ่ กู ปิดกิจการ ลูกหนีเ้ ช็คคืน ลูกหนีจ้ ากการรับสภาพหนี้ (รวมส่วนทีโ่ อนมาจาก
เบีย้ ประกันภัยค้างรับจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่ง) และลูกหนีร้ ะหว่างด�ำเนินคดี ทัง้ นี้ ลูกหนีอ้ นื่ แสดงสุทธิ
จากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
(พันบาท)
2554

ลูกหนีอ้ น่ื
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (รายได้) สำ�หรับปี

2553

392,488
(287,362)
105,126

404,120
(311,837)
92,283

(4,767)

5,286

14. สิ น ทรั พ ย์ อื่ น
(พันบาท)
ลูกหนีอ้ น่ื
ภาษีเงินได้จา่ ยล่วงหน้า
เช็ครอเรียกเก็บ
เงินประกันและเงินมัดจำ�
ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ
ลูกหนีเ้ งินทดรอง
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
ภาษีซอ้ื ทีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนด
อืน่ ๆ
รวม

หมายเหตุ

2554

2553

13

105,126
107,707
108,108
38,682
10,400
8,021
12,078
43,821
4,958
2,250
441,151

92,283

114,975
34,127
12,600
6,806
6,619

3,848
2,329
273,587
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การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี 2554 ของทรัพย์สนิ รอการขาย มีดงั นี้
(พันบาท)
2554

ประเภททรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชำ�ระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่า
ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ

ยอดต้นปี

เพิม่ ขึน้

จำ�หน่าย

ยอดปลายปี

14,886
(2,286)
12,600

-

(2,200)
(2,200)

12,686
(2,286)
10,400

ทัง้ นีบ้ ริษทั สามารถหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้นได้ ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์วา่ ด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั ประกันวินาศภัย

15. เจ้ า หนี้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ต่ อ
(พันบาท)
เบีย้ ประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ

2554

2553

9,192
70,206
29,746
109,144

10,610
82,532
17,072
110,214

16. ส� ำ รองค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ า สิ น ไหมทดแทนค้ า งจ่ า ย
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดขึน้ ระหว่างปี
- เกิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
- เกิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้ตกลงและตกลงแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554

2553

5,408,336

4,760,072

(510,347)
14,462,812

69,210
10,708,533

(11,539,923)
7,820,878

(10,129,479)
5,408,336
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17. ส� ำ รองเบี้ ย ประกั น ภั ย
17.1 ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
(พันบาท)
2554

2553

(ปรับปรุงใหม่)
ณ วันที่ 1 มกราคม
เบีย้ ประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้ในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10,447,273
21,939,000
(21,686,675)
10,699,598

8,904,082
20,413,864
(18,870,673)
10,447,273

17.2 ส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ไม่มกี ารตัง้ ส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด เนือ่ งจากส�ำรองความเสีย่ งภัย
ทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดทีป่ ระมาณขึน้ ของบริษทั มีจำ� นวน 6,944 ล้านบาท (2553: 7,085 ล้านบาท) ซึง่ มีจำ� นวนต�ำ่ กว่า
ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้

18. ภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งาน
(พันบาท)
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงิน
โครงการผลประโยชน์ทก่ี ำ�หนดไว้
รวม

2554

2553

239,646
239,646

(พันบาท)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2554

2553

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน
โครงการผลประโยชน์ทก่ี ำ�หนดไว้

24,954

-

บริษทั ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ งผลประโยชน์ของพนักงาน ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ค)
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ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษทั มีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน รวมทัง้ โครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ โครงการ
ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้เป็นประเภททีไ่ ม่ได้จดั ให้มกี องทุน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันทีไ่ ม่ได้จดั ให้มกี องทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั ต่อไปนี้
(พันบาท)
โครงการผลประโยชน์ทก่ี ำ�หนดไว้
รวมมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันทีไ่ ม่ได้จดั ให้มกี องทุน

2554

2553

239,646
239,646

-

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้
(พันบาท)
2554

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ดอกเบีย้
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยในระหว่างปี
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553

224,576
17,880
8,918
(9,884)
(1,844)

-

239,646

-

ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน
(พันบาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ดอกเบีย้
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2554

17,880
8,918
(1,844)
24,954

2553

-
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ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นรับรูใ้ นรายการต่อไปนีใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(พันบาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
รวม

2554

2553

6,412
2,803
15,739
24,954

-

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน มีดงั ต่อไปนี้
(ร้อยละ)
3.1 - 5.1
4.0 - 7.5
2.5 - 9.5

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกของพนักงาน

ข้อสมมติฐานเกีย่ วกับอัตรามรณะในอนาคต ถือตามข้อมูลทางสถิตทิ เี่ ผยแพร่ทวั่ ไป และตารางมรณะไทย 2551
ประเภทสามัญ

19. หนี้ สิ น อื่ น
(พันบาท)
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างจ่าย
เจ้าหนีน้ ายหน้าและตัวแทน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ค้างจ่าย
เบีย้ จ่ายเกินนายหน้าและตัวแทน
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
เงินสมทบค้างจ่าย
เจ้าหนีอ้ น่ื
ภาษีขายทีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนด
อืน่ ๆ
รวม

2554

2553

364,292
117,220
76,756
86,875
48,315
99,896
9,543
12,568
78,346
893,811

399,366
133,265
81,338
67,918
54,076
159,137
9,731
16,863
75,521
997,215
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20. ทุ น เรื อ นหุ ้ น
(บาท)
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ
- หุน้ สามัญ

(พันหุน้ /พันบาท)
2554

2553

จำ�นวนหุน้ จำ�นวนเงิน

จำ�นวนหุน้ จำ�นวนเงิน

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

100
50

14,000
6,000

1,400,000
300,000

14,000
6,000

1,400,000
300,000

100
50

14,000
6,000

1,400,000
300,000

14,000
6,000

1,400,000
300,000

21. ส� ำ รอง
การจัดสรรก�ำไร
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั จะต้องจัดสรรส�ำรอง (“ส�ำรองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิทกุ คราวทีม่ กี ารจ่ายเงินปันผล จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนีจ้ ะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ส�ำรองอืน่
ส�ำรองอืน่ จัดสรรตามมติของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของบริษทั
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมแสดงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยผลรวมการเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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22. ข้ อ มู ล ทางการเงิ น จ� ำ แนกตามส่ ว นงาน
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจประกันภัย และด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
เพียงส่วนงานเดียวคือในประเทศไทย ดังนัน้ จึงมิได้มกี ารเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจหรือ
ภูมศิ าสตร์ นอกเหนือจากการเสนอรายงานตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

23. การรายงานข้ อ มู ล ตามประเภทการรั บ ประกั น ภั ย
(พันบาท)
2554

ประกัน
อัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
หัก เงินสำ�รองเบีย้ ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
รายได้เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จา่ ย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

ประกัน
ประกันภัย
อุบตั เิ หตุ ประกันภัย
รถยนต์ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ดอืน่

รวม

352,369
(196,747)
155,622

138,315 19,961,188
(35,485) (19,298)
102,830 19,941,890

373,864 1,113,264 21,939,000
(37,273) (129,775) (418,578)
336,591
983,489 21,520,422

(10,723)
144,899
103,076
247,975

(13,882) (118,872)
88,948 19,823,018
12,389
2,884
101,337 19,825,902

29,987
366,578
19,391
385,969

(139,470) (252,960)
844,019 21,267,462
42,671
180,411
886,690 21,447,873

263,693
131,374
4,928

36,262 11,901,216
22,035 3,312,018
5,966 1,423,884

229,777
76,849
41,786

452,631 12,883,579
201,125 3,743,401
134,489 1,611,053
18,238,033
2,659,316
20,897,349
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(พันบาท)
2553

ประกัน
อัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
หัก เงินสำ�รองเบีย้ ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
รายได้เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จา่ ย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

ประกัน
ประกันภัย
อุบตั เิ หตุ ประกันภัย
รถยนต์ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ดอืน่

รวม

394,920
(230,047)
164,873

117,569 18,597,228
(37,025)
(6,694)
80,544 18,590,534

473,480
(45,709)
427,771

830,667 20,413,864
(98,576) (418,051)
732,091 19,995,813

(16,592)
148,281
133,111
281,392

(9,410) (1,353,425)
71,134 17,237,109
13,772
84,906 17,237,109

(56,614)
371,157
23,607
394,764

(97,520) (1,533,561)
634,571 18,462,252
32,483
202,973
667,054 18,665,225

27,299
145,527
8,313

33,065 10,219,488
17,777 3,111,806
4,973 1,374,926

252,829
91,990
55,153

248,227 10,780,908
151,481 3,518,581
104,532 1,547,897
15,847,386
2,531,227
18,378,613

24. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด� ำ เนิ น งาน
(พันบาท)
ค่าใช้จา่ ยพนักงานทีไ่ ม่ใช่คา่ ใช้จา่ ยการรับประกันภัย
และการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ทีไ่ ม่ใช่คา่ ใช้จา่ ยการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (รายได้)
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานอืน่
รวม

2554

2553

1,295,358

1,224,153

728,701
7,920
(6,309)
633,646
2,659,316

675,094
8,356
(9,879)
633,503
2,531,227
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25. ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งาน
(พันบาท)
ผูบ้ ริหาร
เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2554

2553

91,002
1,547
92,549

99,837

99,837

พนักงานอืน่
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

1,486,634
23,407
1,510,041

1,394,698

รวม

1,602,590

1,494,535

1,394,698

26. ภาษี เ งิ น ได้
จ�ำนวนภาษีเงินได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแตกต่างจากจ�ำนวนภาษีเงินได้ทคี่ ำ� นวณโดยการใช้อตั ราภาษีเงินได้
คูณกับยอดก�ำไรสุทธิตามบัญชีสำ� หรับปี เนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยทางบัญชี
กับรายได้และค่าใช้จา่ ยทางภาษีบางรายการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งเกีย่ วกับก�ำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ของหลักทรัพย์เพือ่ ค้า ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

27. ก� ำ ไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ น ฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและเทียบเท่าช�ำระเต็มมูลค่าแล้วระหว่างปี แสดง
การค�ำนวณดังนี้
(พันบาท/พันห้นุ )
กำ�ไรทีเ่ ป็นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน)
จำ�นวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจำ�หน่ายและเทียบเท่าชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

2554

2553

1,428,035
17,000
84.00

1,455,824
17,000
85.64
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28. เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
นโยบายการจัดการความเสีย่ งทางด้านการเงิน
บริษทั มีความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา บริษทั ไม่มกี ารถือหรือออกเครือ่ งมือ
ทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ เพือ่ การเก็งก�ำไรหรือการค้า
การจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนทีส่ ำ� คัญของธุรกิจของบริษทั บริษทั มีระบบในการควบคุมให้มคี วามสมดุลของ
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเ่ กิดจากความเสีย่ งและต้นทุนของการจัดการความเสีย่ ง
ฝ่ายบริหารได้มกี ารควบคุมกระบวนการการจัดการความเสีย่ งของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ ง
การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั คือการจัดให้มโี ครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมเพือ่ การด�ำรงไว้
ซึง่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และการด�ำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การด�ำรงเงินกองทุนเพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ ของ
ผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย บริษทั ประกันภัยต่อ และผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียอืน่ และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจ
ในอนาคต คณะกรรมการได้มกี ารก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่ บริษทั พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทน
จากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ผี ลกระทบต่อ
รายได้ดอกเบีย้ จากการลงทุน ซึง่ ประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสัน้ และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็น
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวและคงที่ บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งจากการลงทุน โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งจากการลงทุน
ควบคูก่ บั ความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนัน้
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สินทรัพย์ทางการเงินทีส่ ำ� คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จัดตามประเภทของอัตราดอกเบีย้ ได้ดงั นี้
(พันบาท)
2554

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาลไทย
ตัว๋ เงินคลัง
หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ กู้
		 แปลงสภาพ
ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน
สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์
หุน้ ทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ ทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบ
		 กำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์
รวม

2553

อัตรา
ดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย้

อัตรา
ดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามอัตรา
ตลาด

อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่

อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่

ไม่มี
ดอกเบีย้

411,161

1,507,400

86,578

677,959

907,509

56,270

-

3,139,551

-

-

4,497,300
179,639
411,253

-

-

-

-

-

36,157
900,000
13,000

350

-

7,983,142
85,795
40,571

5,081,000
279,313
429,257
212,143
957,272 12,667,258

-

-

260,312

1,800,000
10,000

- 11,413,174
60,301
40,319

7,746,900
191,684
456,836
163,200
602,845 15,084,199 11,600,372

-

8,166,128
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เครือ่ งมือทางการเงินซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีจ่ ดั แบ่งตามระยะเวลานับจากวันทีร่ ายงานถึงวันทีท่ มี่ กี ารก�ำหนด
อัตราดอกเบีย้ ใหม่หรือวันทีค่ รบก�ำหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(พันบาท)
2554

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาลไทย
หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ตัว๋ แลกเงิน
สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำ�หนด
		 เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์
รวม

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี)

1,507,400

-

1,507,400

1.81

2,548,352
10,000
1,800,000

591,199
250,312

-

10,000

3,139,551
260,312
1,800,000
10,000

2.62
4.28
4.35
1.15

7,746,900
413,892
63,786
14,090,330

-

7,746,900
456,836
163,200
15,084,199

2.64
2.56
8.67

-

42,944
99,414
993,869

(พันบาท)
2553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาลไทย
ตัว๋ เงินคลัง
หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ
ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน
สลากออมสินและบัตรออมทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำ�หนด
		 เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์
รวม

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี)

907,509

-

907,509

1.29

4,333,086
179,639
140,810

164,214

1.50
1.39
4.09
3.00
1.79
2.08
1.79
5.01
9.12

-

270,443
36,157

900,000
13,000

-

4,497,300
179,639
411,253
36,157
900,000
13,000

4,826,000
286,083
77,020
11,663,147

255,000
143,174
135,123
1,004,111

5,081,000
429,257
212,143
12,667,258

-
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ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศซึง่ เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสนิ ทรัพย์
ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
(พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินลงทุนในหุน้ ทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ คี วามเสีย่ ง

2554

2553

67,671
67,671

67,671
67,671

ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่
ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ คือความเสีย่ งทีล่ กู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถช�ำระหนีแ้ ก่บริษทั ตามเงือ่ นไขทีต่ กลง
ไว้เมือ่ ครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้กำ� หนดนโยบายทางด้านสินเชือ่ เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ ดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีข่ อวงเงินสินเชือ่ ในระดับหนึง่ ๆ ณ วันทีร่ ายงานไม่พบว่า
มีความเสีย่ งจากสินเชือ่ ทีก่ ระจุกตัวอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ความเสีย่ งสูงสุดทางด้านสินเชือ่ แสดงไว้ในราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันทีร่ ายงาน อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก
บริษทั มีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายทีม่ สี าระส�ำคัญจากการเก็บหนีไ้ ม่ได้
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ ซึง่ เกิดจากเบีย้ ประกันภัยค้างรับไม่มสี าระส�ำคัญ เนือ่ งจากผูเ้ อา
ประกันภัยของบริษทั กระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกันและภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของเงินให้กย้ ู มื ไม่มสี าระส�ำคัญ เนือ่ งจากบริษทั พิจารณาให้กย้ ู มื แก่ผป้ ู ระกอบการ
หลายรายทีก่ ระจายอยูใ่ นหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่ นภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์
ทีน่ ำ� มาจ�ำนองประกันหนีม้ มี ลู ค่าคาดว่าเพียงพอทีบ่ ริษทั จะได้รบั ช�ำระหนี้
ความเสีย่ งจากสภาพคล่อง
บริษทั มีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของบริษทั และเพือ่ ท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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การก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยของบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมทัง้ สินทรัพย์และหนีส้ นิ
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์
หรือช�ำระหนีส้ นิ กัน ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นกัน และสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายุตธิ รรมถูกก�ำหนดโดยวิธตี อ่ ไปนี้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสมมติฐานในการก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมถูกเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ ๆ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินมีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม ซึง่ ได้แก่
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบีย้ ประกันภัยค้างรับ ลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์จาก
การประกันภัยต่อ สินทรัพย์ทางการเงินอืน่ เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และหนีส้ นิ
ทางการเงินอืน่
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ก�ำหนดโดยใช้วธิ กี ารตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 5 (ง) และแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ป็นตราสารทุนและตราสารหนีท้ ถี่ อื ไว้เพือ่ ค้า ทีจ่ ะถือไว้จนครบก�ำหนด
และเผือ่ ขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซือ้ ณ วันทีร่ ายงาน มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้
จนครบก�ำหนดถูกพิจารณาเพือ่ ความมุง่ หมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านัน้
เงินลงทุนทัว่ ไป มุลค่ายุตธิ รรมไม่สามารถค�ำนวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่เปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากสถาบันการเงิน และตัว๋ เงินซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดเหลือน้อยกว่า 1 ปี มูลค่ายุตธิ รรมถือตามราคาบัญชี
ั ญาคงเหลือ
ส่วนทีเ่ กิน 1 ปี ประมาณโดยวิธสี ว่ นลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั และอายุสญ
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ซึง่ พิจารณาเพือ่ ความมุง่ หมายในการเปิดเผยในงบการเงิน เงินให้กยู้ มื ทีใ่ ช้อตั รา
ดอกเบีย้ แบบลอยตัวและไม่มคี วามเสีย่ งทีม่ สี าระส�ำคัญของการให้สนิ เชือ่ ถือตามราคาบัญชี ส�ำหรับมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินให้กยู้ มื ทีใ่ ช้อตั ราดอกเบีย้ แบบคงทีป่ ระมาณโดยใช้วธิ กี ารหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อตั ราดอกเบีย้
ปัจจุบนั และอายุสญ
ั ญาคงเหลือ
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29. บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
หากบริษทั มีอำ� นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยทีบ่ ริษทั มีการควบคุมเดียวกันหรือ
การมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกัน การเกีย่ วข้องกันนีอ้ าจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ทบี่ ริษทั มีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้

ชือ่ กิจการ/บุคคล

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ /
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั ธนบุรปี ระกอบรถยนต์ จำ�กัด
บริษทั ธนบุรพี านิชลีสซิง่ จำ�กัด
บริษทั เมืองโบราณ จำ�กัด
บริษทั วิรยิ ะพานิช จำ�กัด
บริษทั วิรยิ ะพรอพเพอร์ต้ี จำ�กัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูบ้ ริหารส�ำคัญ

ไทย

เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และมีผถู้ อื หุน้ และกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน
บุคคลทีม่ อี ำ�นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ นี้ รวมถึงกรรมการ
ของกิจการ (ไม่วา่ จะทำ�หน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่)

รายการทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สรุปได้ดงั นี้
(พันบาท)
2554

2553

รายได้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เบีย้ ประกันภัยรับ

13,916

8,653

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารสำ�คัญ
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

91,002
1,547
92,549

99,837
99,837

ซือ้ ทีด่ นิ จากกรรมการ

16,728

-

-
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ยอดคงเหลือทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดงั นี้
(พันบาท)
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ธนบุรปี ระกอบรถยนต์ จำ�กัด

2554

2553

8,154

5,423

30. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ประกั น วางไว้ กั บ นายทะเบี ย น
30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ได้นำ� เงินลงทุนในตราสารหนีว้ างเป็นประกันกับนายทะเบียน
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึง่ มีมลู ค่าตราไว้ดงั นี้

(พันบาท)
2554

ราคาตามบัญชี
พันธบัตรรัฐบาล

14,060

2553

ราคาตรา ราคาตามบัญชี
14,000

14,108

ราคาตรา
14,000

30.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ได้นำ� เงินลงทุนในเงินฝากประจ�ำ ใบรับเงินฝากและเงิน

ลงทุนในตราสารหนีเ้ ป็นเงินส�ำรองวางไว้กบั นายทะเบียนเพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธกี ารวางเงินส�ำรองส�ำหรับ
เบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ตกเป็นรายได้ของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ซึง่ มีมลู ค่าตราไว้ดงั นี้
(พันบาท)
2554

ราคาตามบัญชี
พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตัว๋ แลกเงิน
เงินฝากประจำ�ทีม่ รี ะยะเวลาครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้มา
ใบรับเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้มา
รวม

2553

ราคาตรา ราคาตามบัญชี

1,034,685

1,040,000

-

ราคาตรา

-

414,375
250,000

410,000
250,000

1,600,000

1,600,000

850,000

850,000

100,000
2,734,685

100,000
2,740,000

450,000
1,964,375

450,000
1,960,000
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31. เงิ น สมทบกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีจำ� นวนดังนี้
(พันบาท)
2554

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

114,851

2553

65,984

32. ภาระผู ก พั น กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าสถานทีแ่ ละบริการ
(พันบาท)
2554

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าสถานทีแ่ ละบริการทีย่ กเลิกไม่ได้
ภายในระยะเวลาหนึง่ ปี
ระยะเวลามากกว่าหนึง่ ปีถงึ ห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

221,736
115,927
33,985
371,648

2553

229,298
228,596
40,535
498,429

บริษทั ได้ทำ� สัญญาเช่าส�ำนักงาน ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวนหลายสัญญา โดยบริษทั มีภาระผูกพันทีจ่ ะ
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน

33. หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีคดีถกู ฟ้องร้องเกีย่ วกับค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจโดยมีทนุ
ทรัพย์รวมจ�ำนวนเงินประมาณ 959 ล้านบาท (2553: 839 ล้านบาท) ทุนประกันรวมจ�ำนวนเงินประมาณ
507 ล้านบาท (2553: 487 ล้านบาท) ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั เชือ่ ว่าส�ำรองค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั บันทึก
ในงบการเงินแล้วส�ำหรับผลเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ เพียงพอแล้ว
(ข) หนังสือรับรองทีแ่ นบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 68 ล้านบาท
(2553: 100 ล้านบาท) ได้นำ� ไปค�ำ้ ประกันในเรือ่ งต่างๆ
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34. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้
บริษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันทีร่ ายงาน เนือ่ งจาก
ยังไม่มกี ารบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนีก้ ำ� หนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั
งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรือ่ ง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ปีทม่ี ี
ผลบังคับใช้
2556
2556

ผูบ้ ริหารคาดว่าจะถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ตามทีป่ ระกาศโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ และได้ประเมินผลกระทบเบือ้ งต้นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวต่อ
งบการเงินของบริษทั ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐานรายงานทางเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้
มาถือปฏิบตั เิ ป็นครัง้ แรก ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กจิ การต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคอื
จ�ำนวนภาษีเงินได้ทกี่ จิ การต้องจ่าย หรือได้รบั ตามล�ำดับในอนาคต ซึง่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่า
ทางบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้
และขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ ปัจจุบนั บริษทั ไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน
บริษทั จะถือปฏิบตั มิ าตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารอยูร่ ะหว่างการสอบทาน
ผลกระทบต่องบการเงินหากได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 - ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพือ่ เสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ทีใ่ ช้ในการ
รายงาน ซึง่ เป็นสกุลเงินทีพ่ จิ ารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีก่ จิ การนัน้ ประกอบกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ก�ำหนดให้กจิ การ ระบุสกุลเงินทีใ่ ช้รายงานและแปลงค่ารายการทีเ่ ป็นสกุลต่างประเทศ
ให้เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้คำ� นิยามส�ำหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอืน่
นอกเหนือจากสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ
ผูบ้ ริหารก�ำหนดสกุลเงินทีใ่ ช้รายงานของบริษทั เป็นสกุลเงินบาท ดังนัน้ การถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รบั ผลกระทบทีม่ สี าระส�ำคัญ
ต่อสินทรัพย์ หนีส้ นิ และก�ำไรสะสมของบริษทั
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35. การจั ด ประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2553 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการน�ำเสนอใน
งบการเงินปี 2554 การจัดประเภทรายการเหล่านีเ้ ป็นไปตามการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีซงึ่ เป็นผลจาก
การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ดังทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4 และสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกีย่ วกับ
การน�ำเสนองบการเงิน การจัดประเภทรายการอืน่ ทีม่ สี าระส�ำคัญมีดงั นี้
(พันบาท)
2553

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

6,180,947

(6,180,947)
1,641,738
-

-

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
เงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
ลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

139,118
2,294,900
2,062

-

994
(2,062)
300,750

1,641,738
139,118
2,295,894

300,750
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(พันบาท)
2553

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

4,996,910
179,639
900,000
8,068,937
447,410
53,922

(4,996,910)
(179,639)
(900,000)
(8,068,937)
(447,410)
(53,922)
3,558,503
4,446,211
11,082,542
140,951
212,143
(212,143)
(840)
(92,284)
50,103
298,841

-

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 พันธบัตร
		 ตัว๋ เงินคลัง
		 ตัว๋ เงิน
		 หุน้ ทุน
		 หุน้ กู้
		 หลักทรัพย์อน่ื
		 เงินลงทุนเพือ่ ค้า
		 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
		 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด
		 เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนีอ้ น่ื
สินทรัพย์อน่ื
รวมสินทรัพย์

708,570
212,143
314,130
840
21,462
92,284
223,484
24,836,758

3,558,503
4,446,211
11,082,542
140,951
920,713

314,130

21,462

273,587
25,135,599

Annual Report

099

2554 / 2011

(พันบาท)
2553

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

216,654

-

-

110,214

216,654
110,214

5,247,009
10,475,052
82,532
28,415
399,366
50,769
547,080
17,046,877

161,327
(27,779)
(82,532)
(28,415)
(399,366)
(50,769)
450,135
132,815

997,215
17,179,692

1,700,000

-

1,700,000

2,724
1,070
2,583,118

-

2,724
1,070
2,749,144

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หนีส้ นิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
		 ทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองเบีย้ ประกันภัย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนีส้ นิ อืน่
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 ทุนสำ�รองอืน่
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

3,502,969
7,789,881
24,836,758

166,026

166,026
298,841

5,408,336
10,447,273

-

3,502,969
7,955,907
25,135,599
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(พันบาท)
2553

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายได้
รายได้เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการ
		 จัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยการตลาดและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานอืน่
ค่าใช้จา่ ยอืน่
รวมค่าใช้จา่ ย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุน
กำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายได้อน่ื
ค่าใช้จา่ ยอืน่
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

18,421,364

18,421,364

10,694,183
3,315,608
238,650

1,494,535
675,094
8,356
(9,879)
780
1,125,590
731,320
344
18,274,581
146,783
583,270
1,108,446

43,363

1,881,862

40,888
202,973
243,861

18,462,252
202,973
18,665,225

86,725
202,973
1,309,247
2,531,227
(1,494,535)
(675,094)
(8,356)
9,879
(780)
(1,125,590)
(731,320)
(344)
104,032
139,829

10,780,908
3,518,581
1,547,897
2,531,227

(661,718)
661,718
(344)
139,485

18,378,613
286,612
583,270
446,728
661,718
43,363
(344)
2,021,347
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(พันบาท)
2553

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

-

43,411
35,736
19,450
40,888
40,888

43,411
35,736
19,450
1,922,750
(466,926)
1,455,824

1,929,892
1,929,892
1,970,780

1,929,892
1,929,892
3,385,716

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของ
		 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

1,881,862
(466,926)
1,414,936

1,414,936

-

การจัดประเภทรายการใหม่นเี้ พือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการตามแบบงบการเงินตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และระยะเวลา
ในการจัดท�ำและยืน่ งบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ชื่ อ -ที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานใหญ่
		
		

บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด
เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

		
		
		

โทรศัพท์ 0-2239-1000-69
โทรสาร 0-2641-3500 ต่อ 1495
หมายเลขโทรศัพท์ศนู ย์ลกู ค้าสัมพันธ์ 1557

		

www.viriyah.co.th

วั น ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท
ทุ น จดทะเบี ย น
ประเภทธุ ร กิ จ

3 กุมภาพันธ์ 2490
2,000 ล้านบาท ช�ำระเต็มมูลค่า
ประกันวินาศภัย

จ� ำ นวนพนั ก งาน
จ� ำ นวนสาขา และศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสิ น ไหม
จ� ำ นวนศู น ย์ ซ ่ อ มมาตรฐานในโครงการ
จ� ำ นวนตั ว แทน

4,400 คน
124 แห่ง
455 ศูนย์ซอ่ ม
6,600 คน

ผู ้ ต รวจสอบบั ญ ชี

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
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ประเภทการรั บ ประกั น ภั ย
ประเภท

ประเภทกรมธรรม์

การประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันภัยอัคคีภยั

ประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ประกันอัคคีภยั ทัว่ ไป
ประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบประหยัดส�ำหรับรายย่อย

การประกันภัยทางทะเล

ประกันภัยตัวเรือ
ประกันภัยขนส่งสินค้า
ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่ง

การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล

ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่
ประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง
ประกันท่องเทีย่ วสุขใจ
ประกันภัยอุบตั เิ หตุเอือ้ อารี
ประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทางส�ำหรับธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์
ประกันภัยส�ำหรับผูโ้ ดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
ประกันภัยผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารไม่ระบุชอื่

การประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัยมะเร็งทัว่ ไป
ประกันภัยมะเร็งและอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
ประกันภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพบุคคล
ประกันภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพกลุม่
ประกันภัยสุขภาพกลุม่
ประกันภัยชดเชยรายได้
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ประเภท

ประเภทกรมธรรม์

การประกันภัยทรัพย์สนิ

ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยกระจก
ประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
ประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกชนิด
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยส�ำหรับเงิน
ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
ประกันภัยส�ำหรับผูเ้ ล่นกอล์ฟ
ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม
ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย
ประกันภัยพิทกั ษ์รา้ นทอง
ประกันภัยทรัพย์สนิ คุม้ ครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ประกันสรรพภัยบ้านอยูอ่ าศัย
ประกันภัยบ้านปลอดภัย
ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

การประกันภัยความรับผิด

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยความรับผิดผูต้ รวจสอบอาคาร
ประกันภัยความรับผิดปัม๊ น�ำ้ มัน
ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าไม่ปลอดภัย
ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย ผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
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ประเภท

ประเภทกรมธรรม์

การประกันภัยการสูญเสียทางด้านการเงิน ประกันภัยความซือ่ สัตย์
ประกันภัยค�ำ้ จุนลูกจ้าง
ประกันภัยพิทกั ษ์ทนุ
ประกันภัยอิสรภาพ ก่อนกระท�ำผิด
ประกันภัยอิสรภาพ หลังกระท�ำผิด
การประกันสูญเสียทางการเงินส�ำหรับเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
การประกันภัยด้านวิศวกรรม

ประกันภัยการติดตัง้ เครือ่ งจักร
ประกันภัยหม้อก�ำเนิดไอน�ำ้
ประกันภัยเครือ่ งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกชนิดของผูร้ บั เหมา
ประกันภัยการติดตัง้ เครือ่ งจักร
ประกันภัยเครือ่ งมือ-เครือ่ งจักรของผูร้ บั เหมา
ประกันภัยวิศวกรรมต่างๆ
ประกันภัยเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง
ประกันภัยเครือ่ งจักรหยุดชะงัก

อืน่ ๆ

ประกันภัยพืชผลจากภัยแล้งโดยใช้ดชั นีนำ�้ ฝน

105

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

106

The V iriya h Insuranc e

สาขา
และศู น ย์ บ ริ ก ารสิ น ไหม
124 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
สำ�นักงานใหญ่

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สาขา
1. สาขากรุงเกษม
2. สาขากิจกรรมพิเศษ
3. สาขาดอนเมือง
4. สาขาบางนา
5. สาขาบางพลัด
6. สาขาปากเกร็ด-345
7. สาขาปูเ่ จ้าสมิงพราย
8. สาขาพระราม 2
9. สาขารัชดาภิเษก
10. สาขาลุมพินี

14 สาขา
ทีอ่ ยู่
1242 อาคารวิรยิ ะพานิช ถ.กรุงเกษม

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชัน้ 3
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
1199/5 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
86, 88, 90 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
71 หมู่ 6 ถ.สะพานนนทบุร-ี บางบัวทอง
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
258/37 หมู่ 10 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
613 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชัน้ 2
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชัน้ 2 ถ.พระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรสาร

0 2239 1000-69 0 2641 2833
0 2641 3500-79

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2223 0851
0 2224 0059

0 2621 5487

0 2239 1970

0 2641 3589
0 2641 3594

0 2532 3000

0 2532 1369

0 2743 6500-7

0 2396 0721

0 2880 0008

0 2433 6334

0 2149 0713-9

0 2926 0814-5

0 2384 7741-50 0 2757 9295-6
0 2384 1400-1
0 2452 8000
0 2452 8362
0 2452 8364
0 2641 2834
0 2641 3500
0 2641 3530
0 2641 2841
0 2286 6013
0 2286 6107

0 2286 7047
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สาขา
11. สาขาวงศ์สว่าง
12. สาขาวิภาวดี
13. สาขาสุขสวัสดิ์
14. สาขาสุขาภิบาล 3

ทีอ่ ยู่
22 ปากซอยรัชดาภิเษก 72 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน้ M ซอยเฉยพ่วง

ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
196 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฏร์บรู ณะ
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
357, 359, 361 ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2586 0220-8 0 2585 9670
0 2910 0710-5 0 2585 9664
0 2273-8240-50 0 2272 2538
0 2463 2008
0 2463 2484
0 2917 1992-8

0 2463 2639
0 2462 7680
0 2917 1171

16 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน
ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
1. ศูนย์ฯ กรุงเกษม

ทีอ่ ยู่
1242 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
2. ศูนย์ฯ ดอนเมือง
จ.ปทุมธานี 12130
1199/5 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
3. ศูนย์ฯ บางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
121 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด
4. ศูนย์ฯ บางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
71 หมู่ 6 ถ.สะพานนนทบุร-ี บางบัวทอง
5. ศูนย์ฯ ปากเกร็ด
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
6. ศูนย์ฯ ปูเ่ จ้าสมิงพราย 258/37 หมู่ 16 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
613 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
7. ศูนย์ฯ พระราม 2
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
1009/2 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
8. ศูนย์ฯ พัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
121/17-20 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชัน้ 2
9. ศูนย์ฯ รัชดาภิเษก
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
10. ศูนย์ฯ รัตนาธิเบศร์ 123/34-38 ถ.รัตนาธิเบศร ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
11. ศูนย์ฯ รามอินทรา 7,5,3 ซอยรามอินทรา 34 แยก 1 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2223 0851

0 2621 5486

0 2532 3000

0 2532 1453

0 2743 6500-7

0 2743 6508
0 2743 6511
0 2435 3515-20 0 2880 2620
0 2433 9632
0 2926 0811-3 0 2926 0816

0 2384 7746-50 0 2384 5276
0 2757 9280
0 2452 8000
0 2452 8361
0 2452 8363
0 2319 9567 -75 0 2319 9579
0 2641 3500-79 0 2641 2843-4
0 2595 4200-1 0 2595 4497
0 2595 4203-4
0 2508 2400-5 0 2508 2229
0 2508 2627-30
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ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
12. ศูนย์ฯ ลุมพินี
13. ศูนย์ฯ วงศ์สว่าง
14. ศูนย์ฯ วิภาวดี

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชัน้ 1 ถ.พระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
กรุงเทพฯ 10800
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน้ M ซอยเฉยพ่วง

0 2286 6396
0 2286 6538
0 2586 0220-8
0 2910 0710-5
0 2272 2511-20

0 2286 6602
0 2286 7076
0 2586 0229

0 2463 2008
0 2463 2484
0 2917 1992-8

0 2463 2608

ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
196 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฏร์บรู ณะ
15. ศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
16. ศูนย์ฯ สุขาภิบาล 3 357, 359, 361 ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

สาขาเฉพาะฯ

4 สาขาเฉพาะเพือ่ บริการสินไหมทดแทน
ทีอ่ ยู่

1. สาขาฯ กาญจนาภิเษก 116 ถ.บางแวก (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13)
2. สาขาฯ คลองหลวง
3. สาขาฯ เทพารักษ์
4. สาขาฯ ลาดกระบัง

แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ
49/57-58 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
200/56-57 หมู1่ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
850/3 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
1 สาขาย่อย
ทีอ่ ยู่

สาขาย่อย

1. สาขาย่อยเดอะมอลล์ 275 เดอะมอลล์บางแค ชัน้ 1 อาคาร SL4B

บางแค

ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2272 2538

0 2517 2036

โทรสาร

0 2410 3325-7
0 2410 3375
0 2135 4801-3

0 2135 4804

0 2315 2591-5

0 2315 2288

0 2327 0684-6

0 2327 0687

โทรศัพท์
0 2454 8491-2

0 2410 3376

โทรสาร
0 2454 8494

ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
ทีอ่ ยู่
10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์
4 หลัก
บริการ 24 ช.ม.
1557

โทรสาร
0 2246 7289
0 2246 1040
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ภาคเหนื อ
4 สาขา

สาขา
1. สาขาเชียงราย
2. สาขาเชียงใหม่
3. สาขานครสวรรค์
4. สาขาพิษณุโลก

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

249 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
59/4 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง 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

0 5377 3862-4

0 5377 4638-9

0 5330 8642-6
0 5324 1882
0 5622 9951-7

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

0 5526 1784-8

16 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน
ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
1. ศูนย์ฯ กำ�แพงเพชร
2. ศูนย์ฯ ชัยนาท
3. ศูนย์ฯ เชียงราย
4. ศูนย์ฯ เชียงใหม่
5. ศูนย์ฯ ตาก
6. ศูนย์ฯ นครสวรรค์
7. ศูนย์ฯ พะเยา
8. ศูนย์ฯ พิจติ ร
9. ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์
10. ศูนย์ฯ พิษณุโลก
11. ศูนย์ฯ แพร่

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

198 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน-กำ�แพงเพชร
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
82/4-5 ถ.พหลโยธิน (มโนรมย์-ชัยนาท)
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
249 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
59/4 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
1/11-12 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000
26/4-6 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
270/9-10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ตำ�๋
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
20/31-32 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000
96/19 หมูท่ 2่ี ถนนสระบุร-ี หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
183/3 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
196/6-8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000

0 5579 9480-3

0 5579 9346

0 5641 4953-6

0 5641 4957

0 5377 3862-4

0 5377 4638-9

0 5330 8642-6
0 5324 1882
0 5551 7631-3
0 5551 7758-9
0 5622 9951-7

0 5324 5068
0 5551 7550

0 5448 4150-3

0 5448 4140

0 5622 9958-60

0 5661 5002-3 0 5661 5046
0 5661 5044-5
0 5671 9743-46 0 5671 9801
0 5671 9780-1
0 5526 1784-8 0 5526 0637
0 5453 3823-6

0 5453 3827
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ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
12. ศูนย์ฯ แม่สอด
13. ศูนย์ฯ ลำ�ปาง
14. ศูนย์ฯ ลำ�พูน
15. ศูนย์ฯ สุโขทัย
16. ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์

สาขาเฉพาะฯ
1. สาขาฯ อุทยั ธานี

ทีอ่ ยู่
1/28-29 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
43/1 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง-งาว ต.ชมพู
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100
122/70, 122/71 หมู่ 4 ถ.นิคมอุตสาหกรรม
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
92/23 หมู่ 4 ถ.บายพาส ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
110/1 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 119
ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

1 สาขาเฉพาะเพือ่ บริการสินไหมทดแทน
ทีอ่ ยู่
73/16 ถ.รักการดี ตำ�บลอุทยั ใหม่ อ.เมือง
จ.อุทยั ธานี 61000

โทรศัพท์

โทรสาร

0 5553 4447-8 0 5553 4449
0 5553 5341
0 5435 2945-7 0 5423 1750
0 5423 1859-60
0 5358 3034-8 0 5358 3039
0 5564 5724-30 0 5564 5723
0 5544 1623-4

โทรศัพท์
056-512-509
056-512-609

0 5544 1845

โทรสาร
056-512-608

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
4 สาขา

สาขา
1. สาขาขอนแก่น
2. สาขานครราชสีมา
3. สาขาอุดรธานี
4. สาขาอุบลราชธานี

ทีอ่ ยู่
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

โทรศัพท์

โทรสาร

0 4334 6620-32 0 4334 6633-4
0 4428 1820-9

0 4421 3227-8

0 4221 2670-5

0 4212 2454-6

0 4528 3604-8

0 4528 4185
0 4531 4179
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13 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน
ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
1. ศูนย์ฯ ขอนแก่น
2. ศูนย์ฯ ชัยภูมิ
3. ศูนย์ฯ นครราชสีมา
4. ศูนย์ฯ นางรอง
5. ศูนย์ฯ ปากช่อง
6. ศูนย์ฯ มุกดาหาร
7. ศูนย์ฯ ร้อยเอ็ด
8. ศูนย์ฯ เลย
9. ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ
10. ศูนย์ฯ สกลนคร
11. ศูนย์ฯ สุรนิ ทร์

ทีอ่ ยู่
259 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40260
5/16-17 หมู่ 8 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
2334 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
338,340,342 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 31110
40/18-19 หมู่ 10 ถ.บายพาส ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
75/5 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
449-450 หมู่ 4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
31/20-21 ถ.ร่วมพัฒนา ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
11 หมู่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
85/18 หมู่ 2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
211/1 หมู่ 2 ถ.สุรนิ ทร์-สังขะ ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000

12. ศูนย์ฯ อุดรธานี

489/12 หมู่ 1 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
13. ศูนย์ฯ อุบลราชธานี 464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

สาขาเฉพาะฯ
1. สาขาฯ มหาสารคาม
2. สาขาฯ ยโสธร
3. สาขาฯ อำ�นาจเจริญ

3 สาขาเฉพาะเพือ่ บริการสินไหมทดแทน
ทีอ่ ยู่
1076, 1078 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
383, 383/1 หมู2่ ถ.แจ้งสนิท ต.สำ�ราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
214/1 หมู8่ ถ.ชยางกูร ต.บุง่ อ.เมือง
จ.อำ�นาจเจริญ 37000

โทรศัพท์
0 4334 6620

โทรสาร
0 4334 6634

0 4483 4057-60 0 4483 4061
0 4428 1820-9

0 4421 3227-8

0 4463 3000-7

0 4463 3005

0 4431 6871-9

0 4431 4232
0 4431 6880
0 4261 4929

0 4261 4906-9
0 4261 4911-2
0 4351 9934
0 4351 8117
0 4352 3265-7
0 4286 1245-51 0 4286 1249
0 4564 3411-7
0 4273 0981-4

0 4581 4635
0 4564 3415
0 4273 0980

0 4451 4798
0 4451 4797
0 4451 3013
0 4471 3216-22
0 4221 2670-5 0 4221 2675
0 4212 2454
0 4528 3604-7 0 4531 4179

โทรศัพท์

โทรสาร

0 4372 5145-6
0 4558 6325-8

0 4558 6324

0 4545 2001-3
0 4545 2010

0 4545 2013
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ภาคตะวั น ออก
3 สาขา

สาขา
1. สาขาฉะเชิงเทรา
2. สาขาพัทยา
3. สาขาระยอง

ทีอ่ ยู่
25 หมู่ 1 ถ.เลีย่ งเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
79 หมู่ 1 ถ.สุขมุ วิทสายเก่า ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
375/28-30 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์

โทรสาร

0 3882 3156-8 0 3898 1791
0 3898 1790
0 3870 3104-11 0 3870 3112-3
0 3880 8712-7

0 3880 8721

7 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน
ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
1. ศูนย์ฯ กบินทร์บรุ ี
2. ศูนย์ฯ จันทบุรี
3. ศูนย์ฯ ฉะเชิงเทรา
4. ศูนย์ฯ ชลบุรี
5. ศูนย์ฯ พัทยา
6. ศูนย์ฯ ระยอง
7. ศูนย์ฯ ศรีราชา

ทีอ่ ยู่
324-326 หมู่ 4 ถ.กบินทร์บรุ -ี นครราชสีมา
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25240
73/5-8 หมู่ 14 ถ.สุขมุ วิท ต.คลองนารายณ์
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
25 หมู่ 1 ถ.เลีย่ งเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
48/3 หมู่ 1 ถ.สุขมุ วิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
79 หมู่ 1 ถ.สุขมุ วิทสายเก่า ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
375/28-30 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
98 หมู่ 9 ถ.สุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์

โทรสาร

0 3728 1920-1 0 3728 1917
0 3728 1906
0 3941 8384
0 3941 8386
0 3934 3187-91
0 3882 3156-9 0 3898 1791-2
0 3827 8860-5

0 3827 8866-7

0 3870 3104-13 0 3870 3135
0 3880 8712-7

0 3880 8720

0 3840 1891-4

0 3840 1895-6
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ภาคกลางและภาคตะวั น ตก
4 สาขา

สาขา

ทีอ่ ยู่

1. สาขานครปฐม

265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�พยา
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
2. สาขาพระนครศรีอยุธยา 24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
927/71 ก. ถ.ธนบุร-ี ปากท่อ ต.มหาชัย
3. สาขาสมุทรสาคร
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
661/12, 27 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
4. สาขาสระบุรี
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์
0 3421 8442-7

โทรสาร

0 3534 6720-7

0 3421 9106
0 3421 8448
0 3534 6729

0 3441 4250-4

0 3442 3045

0 3631 7307-9

0 3631 6953

14 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน
ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
1. ศูนย์ฯ กาญจนบุรี

ทีอ่ ยู่

286/78-79 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
ข1-133/4-5 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก
2. ศูนย์ฯ นครนายก
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�พยา
3. ศูนย์ฯ นครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
4. ศูนย์ฯ ประจวบคีรขี นั ธ์ 204/6-8 ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบคีรขี นั ธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 70700
5. ศูนย์ฯ พระนครศรีอยุธยา 24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
75/1 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน
6. ศูนย์ฯ เพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
1/11 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง
7. ศูนย์ฯ ราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
142/786-787 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก
8. ศูนย์ฯ ลพบุรี
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
9. ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม 53/8 ถ.พระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
927/71 ก. ถ.ธนบุร-ี ปากท่อ ต.มหาชัย
10. ศูนย์ฯ สมุทรสาคร
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
661/ 53 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
11. ศูนย์ฯ สระบุรี
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์

โทรสาร

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

0 3732 1784

0 3421 8442-7

0 3424 3209

0 3255 1163-6

0 3255 1167

0 3522 9150-3

0 3522 9154

0 3244 6954-62 0 3244 6963
0 3232 8406

0 3232 8426

0 3661 6247-9

0 3661 6250

0 3471 4444-5
0 3472 3265-6
0 3441 4250-4

0 3471 4446

0 3622 2971-3
0 3622 2224

0 3631 6952

0 3442 3044

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

114

The V iriya h Insuranc e

ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
12. ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี
13. ศูนย์ฯ สิงห์บรุ ี
14. ศูนย์ฯ อ่างทอง

ทีอ่ ยู่
93/1 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
186/16-17 ถ.สิงห์บรุ -ี บางพาน ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
46/15 ม.9 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านอิฐ อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์

โทรสาร

0 3550 0301-5
0 3551 1910
0 3652 4701-4

0 3551 1920
0 3552 1677
0 3652 4705

0 3585 0690-4

0 3585 0695

3 สาขาเฉพาะเพือ่ บริการสินไหมทดแทน

สาขา
1. สาขาฯ ชัยบาดาล
2. สาขาฯ พุทธมณฑล

สาย 4
3. สาขาฯ หัวหิน

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

139/1 หมู่ 1 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.ชัยนารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
42/27-28 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุม่ ล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
4/67 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110

โทรสาร

0 3646 1777

0 3646 1778

0 2429 2003
0 2429 2437
0 3251 6380-1

0 2429 2720
0 3251 6382

ภาคใต้

สาขา
1. สาขากระบี่

สาขา 5 สาขา
ทีอ่ ยู่

464/27-28 ถ.อุดรกิจ ต.กระบีใ่ หญ่ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
2. สาขานครศรีธรรมราช 106, 108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
3. สาขาภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
4. สาขาสุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.สุราษฏ์ธานี 84000
16 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
5. สาขาหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์

โทรสาร

0 7566 4010-14 0 7566 4011
0 7535 8446-9 0 7535 8450
0 7543 2469-80 0 7535 2475
0 7621 7149-51 0 7623 3227
0 7720 0585-93 0 7726 9406-7
0 7455 5161-70 0 7423 5661
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ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน 11 ศูนย์ฯ
ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน
1. ศูนย์ฯ กระบี่

ทีอ่ ยู่

464/27-28 ถ. อุตรกิจ ต.กระบีใ่ หญ่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
151/28 หมู่ 1 ถ.รอบเกาะ ต.บ่อผุด
2. ศูนย์ฯ เกาะสมุย
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
86/9-10 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่
3. ศูนย์ฯ ชุมพร
อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
367/9 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง
4. ศูนย์ฯ ตรัง
จ.ตรัง 92000
5.ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช 106,108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
297/139-40 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล
6. ศูนย์ฯ ปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
180, 182 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์
7. ศูนย์ฯ พัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
8. ศูนย์ฯ ภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
618/1 หมู่ 2 ถ.กาญจนาวณิช ต.พะวง
9. ศูนย์ฯ สงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา 90100
10. ศูนย์ฯ สุราษฏร์ธานี 41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
16 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
11. ศูนย์ฯ หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์
0 7566 4010
0 7566 4012-4
0 7743 0444-5

โทรสาร
0 7566 4011
0 7743 0446

0 7757 6387-91 0 7750 1967
0 7522 3250-3

0 7522 3254

0 7532 1024-7

0 7532 1028

0 7335 0236-9

0 7335 0240

0-7461 5250

07461 5;254

0 7621 7149-51 0 7623 2206
0 7433 4861-4

0 7433 4865

0 7720 0585-93 0 7726 9406-7
0 7455 5161-70 0 7423 5660
0 7455 5309
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เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด มีเครือข่ายธุรกิจหลายสาขา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความมัน่ คง ความเชีย่ วชาญ
ในการด�าเนินธุรกิจ และการให้บริการลูกค้า โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มีธรุ กิจในเครือดังนี้
1. บริษทั วิรยิ ะพานิช จ�ากัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2460 เป็นบริษทั ผูผ้ ลิต
น�า้ มันทาไม้ตราปลาตะเพียน และยาแก้ไอวิรยิ ะ และยังคงผลิตและจ�าหน่าย
มาจนถึงในปัจจุบนั
2. บริษทั ธนบุรพี านิช จ�ากัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2484 เป็นบริษทั ในเครือ
ธนบุรีที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ของเครือธนบุรี
ด�าเนินงานด้านศูนย์บริการ/ซ่อมและน�าเข้าอะไหล่รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์
จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3. บริษทั ธนบุรปี ระกอบรถยนต์ จ�ากัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2504 เป็น
ตัวแทนผูน้ า� เข้า จัดจ�าหน่าย และได้รบั ความไว้วางใจจาก บริษทั เมอร์เซเดสเบนซ์ ประเทศไทย ให้เป็นผูป้ ระกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุน่ C-Class,
E-Class, S-Class และ A-Class ตามมาตรฐานคุณภาพการประกอบรถยนต์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จาก บริษทั เดมเลอร์ เอจี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี รวมถึงการประกอบรถยนต์ฮนุ ได รุน่ โซนาต้า ให้กบั บริษทั ฮุนได
มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด และการประกอบรถยนต์เพือ่ การพาณิชย์ให้กบั
บริษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีโรงงาน
ประกอบรถยนต์ 2 แห่งด้วยกัน โดยได้รบั การยอมรับจากบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
ชัน้ แนวหน้าว่าเป็นโรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และทันสมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO9001:2002, ISO/TS 16949:2002 และ ISO 14001:2004
จากสถาบัน TÜV Rheinland และล่าสุดได้รบั รางวัล โรงงานประกอบรถ
Mercedes-Benz ทีด่ ที สี่ ดุ ประจ�าปี 2008 จาก บริษทั เดมเลอร์ เอจี ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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4. บริษทั เมืองโบราณ จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2515 มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ น�ำเสนอภาพรวมของสังคม และวัฒนธรรมทีร่ งุ่ เรืองของประเทศไทย
ให้คนไทย โดยเฉพาะผูท้ เี่ ป็นเยาวชนได้ศกึ ษาและรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็นสมบัตลิ ำ�้ ค่า
ทางภูมิปัญญาของสังคมไทยที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ นอกเหนือจาก
เมืองโบราณ (ตั้งอยู่ที่ ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ) ยังมีพิพิธภัณฑ์
ช้างเอราวัณ (ตัง้ อยูท่ ี่ ต.ส�ำโรง จ.สมุทรปราการ) และปราสาทสัจธรรม
(ตัง้ อยูท่ ี่ ต.นาเกลือ จ.ชลบุร)ี ทีไ่ ด้กอ่ ตัง้ ขึน้ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางวัฒนธรรมทัง้ สามแห่งนีไ้ ด้เปิดโอกาสให้คนไทย และ
ชาวต่างชาติได้มีโอกาสรับรู้ ศึกษา และซึมซับอดีตของประเทศไทย
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบนั
5. บริษทั วิรยิ ะธุรกิจ จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2528 ด�ำเนินธุรกิจสือ่
สิง่ พิมพ์ โดยมีสำ� นักพิมพ์ในเครือ ได้แก่ ส�ำนักพิมพ์สารคดีและส�ำนักพิมพ์
เมืองโบราณ ผลิตนิตยสารชัน้ น�ำเชิงความรู้ อาทิ นิตยสาร “สารคดี”
วารสาร “เมืองโบราณ” คูม่ อื น�ำเทีย่ ว “เทีย่ วทัว่ ไทย ไปกับนายรอบรู”้ ฯลฯ
6. บริษทั วิรยิ ะซัพพลาย จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2534 เป็นบริษทั
จัดซือ้ จัดหาอะไหล่เพือ่ รองรับงานซ่อม ของศูนย์ซอ่ มมาตรฐานของบริษทั
วิรยิ ะประกันภัย โดยวิรยิ ะซัพพลายได้ชว่ ยอ�ำนวยความสะดวก และสร้าง
ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้าว่าจะได้รบั อะไหล่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในเวลาอันรวดเร็ว เพือ่
สามารถหลีกเลีย่ งปัญหางานซ่อมหยุดชะงักเนือ่ งจากการขาดแคลนอะไหล่
7. บริษทั วิรยิ ะคาร์บอดี้ เซอร์วสิ จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2544 ณ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากบริษัท
เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้เป็นศูนย์ซอ่ มทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในการซ่อมรถยนต์นงั่ Mercedes Benz โดยเฉพาะ ด้วยเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีพเิ ศษทีม่ คี วามซับซ้อนเฉพาะรุน่ พร้อมด้วยช่างช�ำนาญการ
เปิดให้บริการซ่อม รถยนต์ทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุ และให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ตามระยะก�ำหนด แก่ลกู ค้าของบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด และลูกค้าทัว่ ไป

สิ่งที่ข้าพเจ้าท�ำไปแล้วในวันนี้
มีความส�ำคัญมาก เพราะว่าข้าพเจ้า
ได้สละชีวิตหนึ่งวันเป็นค่าทดแทนไปแล้ว

เล็ก วิริยะพันธุ์
ผู้ก่อตั้งบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด

บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จํ า กั ด
12 1/ 2 8 , 12 1/ 6 5 อ า ค า ร อ า ร เ อ ส ถ น น รั ช ด า ภิ เ ษ ก แ ข ว ง ดิ น แ ด ง เ ข ต ดิ น แ ด ง ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 4 0 0
โ ท ร ศั พ ท 0 - 2 2 3 9 -10 0 0 -6 9 โ ท ร ส า ร 0 -2 6 4 1-3 5 0 0 ต อ 14 9 5
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