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สารจากประธานกรรมการ
Message from Chairman

สวัสดีครับ ในปี 2563 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
คร้ังย่ิงใหญ่ของโลก ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น ความเปลี่ยนแปลงเป็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอและมักดำาเนินไปโดยที่เราไม่รู้ตัว หรือค่อย ๆ 
เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น 2-3 ปีก่อนมีการพูดเรื่อง 
Technology Disruption หรือความผันแปรทางเทคโนโลยี ที่
หลาย ๆ คนหรือหลายองค์กรรับรู้และเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ ทำาให้ต้องปรับ Business Model กันครั้งใหญ่ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สังคมไทยต้องเผชิญในปี 
2563 ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน 
ก็เป็นภาพที่หลายคนคาดคิดไม่ถึงหรือจินตนาการไม่ออกมาก่อน 
คือ การอุบัติขึ้นของโควิด-19 ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ด้านสังคม และระบบโลกาภิวัตน์ ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำานวนมาก ทำาให้เกิดการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัว 
หลายธุรกจิไดร้บัผลกระทบจนกระทัง่ไมส่ามารถดำาเนินธรุกจิตอ่ไป
ได้ มีลูกจ้างจำานวนมากที่ถูกเลิกจ้าง จนต้องมองหาอาชีพใหม่ ๆ 
จึงถือได้ว่ายุคนี้เป็นยุค Social Disruption หรือความผันแปรทาง
สังคม อย่างแท้จริง

สำาหรับการคาดการณ์ทิศทางการดำาเนินธุรกิจในปี 2564 นั้น แม้
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในโลกและในประเทศไทยท่ี 
ผา่นมา ผมตอ้งขอบอกว่าธุรกจิประกนัวินาศภยั นับเป็นธุรกจิท่ีไดร้บั 
ผลกระทบเชิงบวกจากวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ทางธุรกิจจากหลาย ๆ  สำานกัวา่ธรุกจิประกนัวินาศภยัยงัคงเปน็กลุม่
ธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดีเป็นอันดับสาม ของประเทศไทย เนื่องจาก
การเกดิวกิฤตโควดิ-19 น้ี สง่ผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาดแูลสขุภาพตวัเอง 
รวมทั้งสนใจประกันภัยที่คุ้มครองโควิด-19 รวมถึงประกันสุขภาพ
กันมากขึ้นอย่างมาก

Greeting everyone, the year 2020 was a year of great changes  
in our world. Usually, change is a frequent occurrence and 
it takes place without our realization or gradually evolves 
driven by various factors.  For example, we talked about 
technology disruption or technological change 2-3 years 
ago that many people or organizations have perceived and 
prepared to handle the changes, by making major adjustment 
to business model.  With the big change in technology,  
however Thai society had to face another big change in 2020.  
It was something that many people could not imagine of or 
expect before. It was the occurrence of COVID-19, making 
changes in public health, science, society and globalization. 
It had affected the health of many people and caused a 
severe economic slowdown unexpectedly.  Many businesses  
were affected and unable to continue their businesses.  
Many employees had been laid off and they had to look for 
new and different type of job. It can be concluded that this 
era is an era of true social disruption or real social change.

As for the forecast of business operation direction in 2021, 
despite the great changes in the world and Thailand, I have 
to say that non-life insurance business is a business that 
was positively impacted by this crisis, which is consistent 
with many business research results that non-life insurance 
business is the third fastest growing sector in Thailand.  Due 
to the COVID-19, the consumers have become more aware 
of taking care of their own health and interested in insurance 
coverage against COVID-19.  This includes health insurance.

COVID-19 was like a catalyst for faster disruption.  Those 
affected would have seen the New Normal phenomenon 
that will happen in Thailand after the end of COVID-19.  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยทางธุรกิจ 

จากหลาย ๆ สำานักว่าธุรกิจประกันวินาศภัย 

ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดี 

เป็นอันดับสาม ของประเทศไทย

which is consistent with many business  

research results that non-life insurance  

business is the third fastest  

growing sector in Thailand
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และยิ่งมีโควิด ก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ Disrupt ที่เร็วขึ้นกว่า
เดิม ผู้ที่ได้รับผลกระทบคงจะพอมองเห็น New Normal ที่กำาลังจะ
เกิดขึ้นในไทยหลังโควิดสิ้นสุดลง ใครปรับตัวได้เร็ว ตอบสนองได้
ทันตามความต้องการใหม่ของผู้บริโภค รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ ก็จะสามารถยืนหยัดและอยู่รอดได้ เช่นเดียวกับ
อุตสาหกรรมประกันภัย ที่ต้องปรับ Business Model ให้รวดเร็ว
ข้ึน เพือ่รองรบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นไปอยา่งรวดเร็วจากการ 
Disrupt ในครั้งนี้ เทคโนโลยีจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า
ธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล โดยเน้นที่
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่ายเหมาะสม และสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

ท้ายนี้ผมขอส่งมอบกำาลังใจให้ทุก ๆ  ท่าน ขอให้ดำาเนินชีวิตอย่างมี
สติ และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน) พร้อมเดินเคียงข้างทุกท่านในทุกสถานการณ์ ด้วยความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจ... ขอบคุณครับ

The companies that can quickly adapt the new needs of 
consumers and able to use technology to create business 
opportunities will be able to stand and survive.  Likewise, 
non-life insurance industry has to quickly adjust the business 
model in order to support the rapidly changes in consumer 
behavior caused by this disruption.  Technology will create 
new experiences for non-life insurance customers such as 
offering new products and services.  Consumer behavior 
will change in the digital age, by focusing more on services 
that are convenient, fast, user-friendly and suitable, and can 
respond to the needs of consumers in a timely manner.

Last but not least, I would like to deliver encouragement to 
everyone to live with mindfulness and go through this crisis 
together.  Muang Thai Insurance Public Company Limited 
is ready to walk by everyone in every situation with our 
determination, great purpose and attention... thank you
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สารจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from President and Chief Executive Officer

สวัสดีค่ะทุกท่าน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และผู้ที่
เก่ียวขอ้งทกุภาคสว่น ทีร่ว่มกนัพลกิมหาวิกฤตโควดิ-19 จนกระท่ัง
ผ่านพ้นปีที่ยากลำาบากด้วยกันมาได้ ทั้งการใช้ชีวิตและการดำาเนิน
ธุรกิจ ทำาให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำาไรและอัตราการเติบโตได้
อย่างดีจนเป็นที่น่าพอใจ และได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยาสังคม
เมื่อยามเกิดภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ในประเทศไทย เมืองไทยประกันภัย ได้มีโอกาสดำาเนินกิจกรรม 
เพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้คนในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการตอกย้ำา
จุดมุ่งหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจ ที่มองเสมอว่าเราคือส่วนช่วย
เยียวยาเวลาเกิดภัย ในสถานการณ์ที่ยากลำาบากน้ี บริษัทฯ ได้ 
เล็งเห็นถึงความสำาคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า 
ในพืน้ทีส่แีดง ซึง่ถอืเป็นกำาลงัสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำานวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่เมืองไทยประกันภัยออกแบบ
ประกันโควิด-19 เพ่ือเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับคนไทย 
โดยได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) แก่บุคลากรทางการแพทย์สถาบันบำาราศนราดูร และ
อีกหลายหน่วยงานด้วยความตั้งใจที่จะเป็นรอยยิ้มเล็ก ๆ และ 
หนึ่งกำาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

และจากสถานการณ์นี้ ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน  
โดยเฉพาะคนทีม่อีาชพีหาเชา้กนิค่ำาทีม่อียูจ่ำานวนมาก ซึง่ไมส่ามารถ 
ออกไปทำางานไดต้ามปกต ิรวมถึงคนจำานวนมากทีต่้องตกงานจาก
การถูกเลิกจ้าง จึงเกิดแนวคิด “ครัวมาดาม” ขึ้น เพื่อต้องการช่วย
บรรเทาความเดือดรอ้นเบ้ืองตน้ใหแ้กค่นกรุงเทพมหานคร ดว้ยการ 
สัญจรไปตั้งครัวประกอบอาหารในเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ แบบ 
ตอ่เนือ่ง จนเกดิเปน็ ครวัมาดาม ชว่ยภยัพิบตัทิัง้เหตกุารณน์้ำาท่วม  
และไฟไหม้ จากความตั้งใจในการดำาเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง
ของพนักงานในบริษัทฯ ยังได้รับการสานต่ออย่างแข็งแกร่งด้วย
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งจากพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง 
นกัฟตุบอลหญงิทมีชาตไิทย และนกัฟตุบอลสโมสรการทา่เรอื เอฟ .ซี.  
ตลอดจนกลุ่มแฟนบอลหลากหลายกลุ่มที่มีน้ำาใจมาร่วมด้วยช่วย
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในทุกครั้งที่จัดกิจกรรม

สำาหรับการดำาเนินธุรกิจ ในปี 2563 นับว่าเป็นปีที่บริษัทฯ เห็น
ผลลัพธ์จากการเตรียมความพร้อมที่ดี ทั้งในเรื่องการพัฒนา

I would like to send my best regards to everyone on behalf  
of Muang Thai Insurance Public Company Limited and  
extend my gratitude to our executives, employees, business 
partners, allies and every relevant parties who joined hands 
with us to overcome the COVID-19 crisis.  We had been going  
through the rough year together, by excelling our daily lives 
and business operations, making the year 2020 became  
the year that the Company had excellent profit and growth, 
as well as became an organization which helped the society 
to alleviate troubles.

Due to the spread of Coronavirus 2019 (COVID-19) in 
Thailand, the Company had opportunities to organize  
CSR activities to help people in many ways.  This was to 
accentuate our mission in doing the business. Because we 
are an organization that always helps the society when 
any disasters strike.  In this difficult situation, the Company 
realized the importance of the front-line medical teams in 
the red zones, who were always great force during this 
time when the spread of COVID-19 had become more 
severe, especially in Thailand where the number of infected  
people was continually increasing.  This was the initial step 
for the Company to develop COVID-19 insurance as a 
health guarantee for Thai people, by offering the COVID-19  
insurance for the medical professionals of Bamrasnaradura 
Infectious Diseases Institute and other institutions with the 
sincere intention of being a tiny smile and encouragement 
for the medical team.

The impact of this situation also extended to affect the public, 
especially those who live from hand to mouth. They cannot 
go out to work like in normal situation.  This included people 
had lost their jobs from being laid off. The idea of “Madame’s 
Kitchen” was originated from this situation to initially help 
alleviate the troubles for people in Bangkok and also help 
people suffered from natural disasters such as flood and 
fire incidents.  The kitchens were set up to cook food in 
various areas in Bangkok by our employees.  Also, the idea 
was carried out to other sectors with the strong supports 
from business partners, including the Thai women’s national 



5Muang Thai Insurance Public Company Limited
Annual Report (One Report) 2020

นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mrs. Nualphan  Lamsam
President and Chief Executive Officer

กระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะในด้านของ
เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับการตลาด
แนวใหม่ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในวันที่
มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 บริษัทฯ สามารถออกผลิตภัณฑ์
ประกนัโควิด-19 ได้รวดเร็วเพ่ือตอบสองความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
ที่เรียกร้องกันเข้ามาอย่างมากมาย โดยเน้นขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ซึ่งมีผู้สนใจซื้อเข้ามามากจนเกินคาด จากเหตุการณ์นี้ทำา
ให้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในภาวะที่ทุกคนเกิดความหวาดกลัวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัว และไม่สามารถรู้อนาคต
ไดว้า่จะจบลงเม่ือไหร ่ประกนัภยัจงึเป็นเสมอืนเพ่ือนทีผู่ค้นสามารถ
ให้ความไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงให้ได้

จากประสบการณ์นี้ เมืองไทยประกันภัย จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
ดำาเนินงานในทุก ๆ ด้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สมกับที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทุกท่าน เมืองไทยประกันภัย  
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม พร้อมส่งต่อกำาไรทางใจ และเคียงข้าง
สังคมไทยในทุกสถานการณ์ ดังสโลแกน เมืองไทยประกันภัย  
ย้ิมได ้เมือ่ภยัมา แลว้เราจะผา่นพน้วกิฤตน้ีไปดว้ยกนั... ขอบคณุคะ่

football team, the Port F.C. footballers and their fans who 
were together help run the activities every time.

As for the operating results in 2020, it was the year that the 
Company got the results from good preparation in terms of 
developing increasingly efficient work processes especially 
about digital technology and developing products to be in 
line with new kinds of market and rapid changes in consumer 
behaviors.  Besides, the Company had ability to develop 
COVID-19 products to fully adapt to the COVID-19 outbreak 
in order to quickly respond to the increasing need of the 
consumers, by focusing on selling through online channels 
which attracted a lot of customers than expected.  Because 
of this event, the Company could see that insurance business 
is a business that can help people in a concrete way.  In a 
state where people are frightened of what happens suddenly 
and unexpectedly and they are unable to foreseen when it 
will end the future, insurance is like a friend that people can 
trust and rely on to help them manage risks.

Learning from this experience, the Company will improve 
our operations in every aspect with strong determination, 
deserving the trusts given by the customers, business  
partners and allies.  We, Muang Thai Insurance, are committed  
to create smiles and emotional benefits for the society, at 
the same time, always being with Thai society, reflecting the 
slogan of Muang Thai Insurance ‘smile over trouble.  We 
will go through this crisis together... thank you.

เมืองไทยประกันภัย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม  

พร้อมส่งต่อกำาไรทางใจ และเคียงข้าง 

สังคมไทยในทุกสถานการณ์ 

We, Muang Thai Insurance, are committed  

to create smiles and emotional  

benefits for the society
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6 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี (One Report) 2563

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Financial Summary

สินทรัพย์รวม • Total Assets

ล้านบาท / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับรวม • Gross Premium Written

ล้านบาท / Million Baht

กำ�ไรสุทธิ • Net Profit

ล้านบาท / Million Baht

ส่วนของเจ้�ของ • Equity

ล้านบาท / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ • Net Premium Written

ล้านบาท / Million Baht

อัตร�ส่วนคว�มเพียงพอของเงินกองทุน**
Capital Adequacy Ratio**

ล้านบาท / Million Baht



7Muang Thai Insurance Public Company Limited
Annual Report (One Report) 2020

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 2563 • 2020 2562 • 2019 2561 • 2018

เบี้ยประกันภัยรับรวม Gross Premium Written  14,725.0  13,354.3  12,421.6 

เบี้ยประกันภัยรับตรง Direct Premium Written  14,655.0  13,268.2  12,256.2 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  7,756.2  7,343.4  6,837.2 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium  7,559.2  6,903.4  6,918.8 

กำาไรจากการรับประกันภัย Underwriting Profit  391.8  29.7  5.0 

รายได้และกำาไรจากการลงทุน Investment Income and Gains on 
Investment

 359.3  505.9  497.7 

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ Profit before Income Tax  751.1  535.6  502.7 

กำาไรสุทธิ Net Profit  590.9  425.8  415.6 

เงินสำารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve  7,182.8  6,609.9  5,873.6 

ส่วนของเจ้าของ Equity  5,428.6  5,567.6  5,265.4 

หนี้สินรวม Total Liabilities  20,156.8  17,639.8  16,639.8 

สินทรัพย์รวม Total Assets  25,585.3  23,207.4  21,905.2 

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

เทียบต่อหุ้น Per Share 2563 • 2020 2562 • 2019 2561 • 2018

มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book Value  92.01  94.37  89.24 

กำาไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share  10.02  7.22  7.04 

เงินปันผลต่อหุ้น* Dividend  Per Share* 4.51  2.90  2.82 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) Payout Ratio (%) 45% 40% 40%

ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price  95.75  108.00  141.00 

ราคาหุ้นต่ำาสุด Lowest  Share Price  63.00  79.00  95.00 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End  85.50  85.00  97.00 

ราคาปิด/กำาไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Times)  8.54  11.78  13.77 

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio 2563 • 2020 2562 • 2019 2561 • 2018

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** Capital Adequacy Ratio** 293% 310% 362%

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัย 
รับสุทธิ

Net Profit Margin on Net Premium 
Written

7.6% 5.8% 6.1%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets (average) 2.4% 1.9% 2.0%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
เจ้าของ (เฉลี่ย)

Return on Equity (average) 10.7% 7.9% 7.8%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) Debt to Equity Ratio (Times) 371.3% 316.8% 316.0%

หมายเหตุ	 *	 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563
	 **	 อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามระดบัความเส่ียง	ณ	30	กนัยายน	2563

	Remark:	 *		To	be	approved	by	the	2020	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders
	 **	 Capital	Adequacy	Raito	under	Risk-Based	Capital	as	at	30	September		
	 	 2020
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แผนผังการจัดองค์กร

กลุ่มง�น 
ก�รสื่อส�ร 

และภ�พลักษณ ์
องค์กร 

Communication 
and Corporate 

Image 
Subgroup

กลุ่มง�น 
ยุทธศ�สตร์ 

องค์กร 
Corporate 
Strategy 

Subgroup

ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคลและธุรก�ร
Human Resource and
Administration Group

ส�ยง�นก�รข�ย
ช่องท�ง 

แบงค์แอสชัวรันส์
Bancassurance 
Channel Group

ส�ยง�นบริก�ร
ลกูค้�และสนับสนุน 

ง�นข�ย
Customer 

Service and 
Sales Support

 Group

ส�ยง�นธุรกิจประกันภัยทั่วไป
Non- Motor Group

ผู้บริห�รสูงสุดด้�นก�รข�ยและก�รตล�ด
Chief Sales & Marketing Officer (CMO)

คณะกรรมก�รลงทุน Investment  Committee
กลุ่มง�นที่ปรึกษ� และผู้ชำ�น�ญก�รท�งเทคนิค
Advisors and  Technical / Specialist  Unit

สำ�นักข�ย Housing Loan
Housing Loan Office

BU ลงทุน Business Unit - Investment

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
Recruiting and Remuneration Committee

คณะที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริษัท
Advisors to the Board of Directors

กลุ่มง�น 
ทรัพย�กร 

บุคคล 
Human 

Resource 
Subgroup

กลุ่มง�น
ประกันภัย

ทั่วไป 1
Non-Motor

 Underwriting 
Subgroup 1

กลุ่มง�น
ประกันภัย

ทั่วไป 2
Non-Motor 

Underwriting 
Subgroup 2

กลุ่มง�นสินไหม 
ประกันภัยทั่วไป

Non-Motor 
Claims 

Subgroup

กลุ่มง�นก�รข�ย
สถ�บัน

Institutional
 Sales 

Subgroup

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    Effective from  February 17, 2021
6

สำานัก 
Tele Marketing 
 Tele Marketing 

Office

5
ฝ่าย Support 

Bancassurance 
Support 

Bancassurance  
Dept.

4
ฝ่ายขาย 

Retail & SME 
Bancassurance 

(กรุงเทพ)  
Retail & SME  
Bancassurance 
Sales (Bangkok) 

Dept.

3
ฝ่ายขาย 

Corporate 
Bancassurance 

Corporate 
Bancassurance 
Sales Dept.

2
ฝ่ายขายธุรกิจ
ธนาคาร 2 

SME & Retail 
Bancassurance  
Sales 2 Dept.

2
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

Corporate 
Communication 

Dept.

2
ฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
Human 

Resource 
Development 

Dept.

1
สำานักบริหาร 
ลูกค้าสัมพันธ์ 
Customer 

Relationship 
Management 

Office

1
ฝ่ายขายธุรกิจ
ธนาคาร 1 

SME & Retail 
Bancassurance 
Sales 1 Dept.

1
ฝ่ายขาย 

ธุรกิจรถยนต์ 
Motor Partner 

Dept.

1
สำานักพัฒนา 
ธุรกิจสถาบัน 
การเงินและ 
ต่างประเทศ 
Business 

Development 
Financial 

Institutions and 
International 

Business Office

1
ฝ่ายบริหารงาน
ศูนย์บริการลูกค้า 

Customer 
Service Dept.

2
ฝ่ายบริหาร 

ศูนย์บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์ 
Inbound Call 

Dept.

3
ฝ่ายบริการ 

ช่องทางการขาย 
Sale Channel  
Service Dept.

2
BU ประกันภัย 

ทางทะเล 
และขนส่ง 
Business 

Unit-Marine 
Insurance Dept.

2
สำานักขายสถาบัน

การเงิน 
Financial 

Institutional 
Sales Office

1
ฝ่าย 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

Corporate Social 
Responsibility 

Dept.

1
ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
Human 

Resource     
Management 

Dept.

1
ฝ่ายประกันภัย
ทรัพย์สินและ

ความรับผิด-ธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
Property & 
Casualty 

Underwriting 
Dept.-Financial 

Institute 
Business

2
ฝ่ายประกันภัย
ทรัพย์สินและ

ความรับผิด-ธุรกิจ
ลูกค้าสถาบัน 
Property & 
Casualty    

Underwriting 
Dept.-Corporate 

Business

3
ฝ่ายประกันภัย
ทรัพย์สินและ

ความรับผิด-ธุรกิจ
ตัวแทนและ 
นายหน้า 

Property & 
Casualty 

Underwriting 
Dept.-Agent & 

Broker Business 

1
ฝ่ายธุรการ 

Administration 
Dept.

1
ฝ่ายประกันภัย
อุบัติเหตุและ

สุขภาพ 
Accident & 

Health 
Underwriting 

Dept.

1
ฝ่ายสินไหม 
ประกันภัย
ทรัพย์สิน 

และเบ็ดเตล็ด 
Property & 

Miscellaneous 
Claims Dept.

2
ฝ่ายสินไหม 
ประกันภัย
อุบัติเหตุ 

และสุขภาพ 
Personal 

Accident & 
Health Claims 

Dept.

1
ฝ่ายกลยุทธ์ 

องค์กร 
Corporate  
Strategy 
Dept.

2
ฝ่ายพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และ 
การตลาด 
Product 

Development 
and Marketing 

Dept.

3
ฝ่ายคณิตศาสตร์ 
Actuarial Dept.

4
ฝ่ายประกันภัยต่อ 
Reinsurance 

Dept. 

Organization Chart 
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ส�ยง�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและ

นวัตกรรม
IT and Digital
 Innovation 

Group

ส�ยง�น 
เลข�ธิก�ร

องค์กร
Corporate 
Secretariat 

Group

ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน
Accounting & Finance Group 

ส�ยง�นก�รข�ยช่องท�งธุรกิจ 
ตัวแทน และน�ยหน้�

Agency & Broker Distribution 
Channel Group

ส�ยง�นประกันภัยรถยนต์
Motor Group

ผู้บริห�รสูงสุดด้�นก�รเงิน
Chief Finance Officer (CFO)

ผู้บริห�รสูงสุดด้�นปฏิบัติก�ร
 Chief Operating Officer (COO)

คณะกรรมก�รบริษัท Board of Directors เลข�นุก�รบริษัท Company  Secretary

ฝ่�ยกำ�กับและส่งเสริมบรรษัทภิบ�ล
Compliance and Corporate Governance Dept.

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน  Internal Audit Dept.

คณะอำ�นวยก�รบริห�ร
Executive Committee

ประธ�นเจ้�หน�้ที่บริห�ร / กรรมก�รผู้จัดก�ร
Chief  Executive  Officer / President

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
Risk Management Committee

ผู้ถือหุ้น  Shareholders

กลุ่มง�นธุรกิจ
น�ยหน้�และ

ตัวแทน 1
Brokerage 
and Agent 
Business 

Subgroup 1

กลุ่มง�น
ก�รข�ยตรง

Direct
 Sales 

Subgroup

กลุ่มง�น
รับประกันภัย

รถยนต์
Motor 

Underwriting 
Subgroup

กลุ่มง�น
สำ�รวจภัย
Surveyor 
Subgroup

กลุ่มง�น
สินไหม
รถยนต์
Motor 
Claims 

Subgroup

กลุ่มง�นบัญชี
และก�รเงิน

Accounting
& Finance 
Subgroup

1
ฝ่ายขาย 

ธุรกิจนายหน้า 
ประกันภัย 

Broker Business 
Dept.

1
ฝ่ายขายธุรกิจ
ตัวแทน 2 

Agent 2 Dept.

1
ฝ่ายขายธุรกิจตรง 

Direct Sales 
Dept. 

1
ฝ่ายวิเคราะห์ 

และสนับสนุนงาน 
รับประกันภัย

รถยนต์ 
Motor 

Underwriting 
Analysis and 
Support Dept.

1
ฝ่ายสำารวจภัย 
ส่วนกลาง 
Surveyor 

Department- 
Central 

1
ฝ่ายสินไหม
รถยนต์ 1 

Motor Claims 
Dept. 1 

1
ฝ่ายสนับสนุน

สินไหมประกันภัย 
Insurance 

Claims Support 
Dept.

1
สำานักพัฒนาระบบ
งานสารสนเทศ 

IT Development   
Office

1
ฝ่ายบริหาร 

จัดการ 
เบี้ยประกันภัย 

Premium     
Management  

Dept.

1
ฝ่ายบัญชี 

Accounting 
Dept.

1
ฝ่ายกฎหมาย 
Legal Dept.

2
สำานักกรรมการ 

ผู้จัดการ 
President Office

2
ฝ่ายการเงิน 

Finance Dept.

1
สำานักเลขานุการ

บริษัท 
Company 

Secretary Office

2
ฝ่ายบริหาร 
ความเสี่ยง 
องค์กร 
Risk 

Management 
Dept. 

3
ฝ่ายบริหารจัดการ

ผลประโยชน์ 
Benefits 

Management 
Dept.

2
สำานักพัฒนา 
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์หลัก 
Core System 
Development 

Office

3
ฝ่ายพัฒนา 

ระบบงานดิจิทัล 
Digital System 
Development 

Dept.

4
สำานักบริการ 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
Management 
Information 

System Service 
Office

5
สำานักบริการ
เทคโนโลยี 

Technology 
Service Office

6
สำานักปฏิบัติการ

สารสนเทศ 
Information 
Operations 

Office

2
ฝ่ายสินไหม
รถยนต์ 2 

Motor Claims 
Dept. 2 

3
ฝ่ายบริหารจัดการ

อะไหล่ 
Spare Parts 
Management  

Dept. 

4
ฝ่ายบริหารจัดการ

อู่และซาก 
Partnership 
and Salvage 
Management 

Dept. 

2
ฝ่ายสำารวจภัย 
ต่างจังหวัด 
Surveyor 

Department- 
Up Country

3
ฝ่ายสนับสนุน 
งานสินไหม

รถยนต์ 
Claim Support 

Dept.

4
สำานักเรียกร้อง 

Recovery Office

2
ฝ่ายกำาหนดราคา

และนโยบาย 
การรับประกันภัย

รถยนต์ 
Motor 

Underwriting 
Pricing Policy 

Insurance Dept. 

3
ฝ่ายบริหาร 

และดำาเนินงาน 
การผลิตกรมธรรม์

รถยนต์ 
Motor 

Management 
and Processing 

Dept.

2
ฝ่ายขายธุรกิจ
โครงการและ

ผลิตภัณฑ์พิเศษ 
Sales Business 
Projects and 

Special Products 
Dept.

2
สำานักขายธุรกิจ

ตัวแทน 3 
Agent 3 Office 

3
สำานักธุรกิจดิจิทัล 
Digital Business 

office 

4
สำานักพัฒนา

ธุรกิจตัวแทนและ
นายหน้า 

Agency and 
Brokerage 
Business 

Development 
Office 

2
ฝ่ายขายธุรกิจ
ตัวแทน 1 

Agent 1 Dept.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา
ประธานกรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จำานวนหุ้น • ตนเอง 1,338,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.268
   คู่สมรส 441,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.748
ประสบการณก์ารทำางาน ในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั • ประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทย
ประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จำากดั (มหาชน) 
• ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำากัด • กรรมการ บริษัท จุลินทร์วงศ์ 
จำากัด • กรรมการ บริษัท ภทัรสมัพันธ ์จำากดั • กรรมการ บริษัท สถริะพฒันา จำากดั

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman

Education • M.B.A., Temple University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares • His 1,338,001 Shares equivalent to 2.268%
  Spouse 441,375 Shares equivalent to 0.748%
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Muang Thai Life  
Assurance Plc.• Chairman, Phatra Leasing Plc. • Honorary Chairman, 
Sermsuk Plc. • Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Chairman, 
Muang Thai Holding Co., Ltd. • Chairman, Muang Thai Asset Co., Ltd.  
• Director, Chulinwong Co., Ltd. • Director, Phatra Samphant Co., Ltd. 
• Director, Sathira Phattana Co., Ltd.
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นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
รองประธานกรรมการ

การศึกษา • ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศ 
ฝรั่งเศส
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 30 กรกฎาคม 2557
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
  คู่สมรส 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.271
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ 
เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท  
ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำากัด 
(มหาชน) • กรรมการอสิระ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จำากดั (มหาชน) • กรรมการอสิระ 
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ 
แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส จำากัด • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย • ประธาน
คณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส • กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3 สถาบัน • นายก สมาคมฝรั่งเศส • กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศจาเมกา ประจำา
ประเทศไทย • ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) • กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ สถาบนัพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) • กรรมการ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย  
• ประธาน มูลนิธิไทย- แคนาดา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ • กรรมการ มูลนิธิ
วิเทศพัฒนา • กรรมการบริหาร ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr. Jingjai  Hanchanlash
Vice Chairman

Education • Ph.D. (Public Law), CAEN University, France
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program  
(DAP) • Audit Committee Program (ACP)
Date of Appointment • July 30, 2014
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
  Spouse 160,038 Shares equivalent to 0.271%
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Rutnin-Gimbel Excimer 
Laser Eye Centre • Advisor to the Executive Board, Loxley Plc. • Director, 
APCO Plc. • Independent Director, Thai Wah Food Products Plc. • Independent 
Director, Laguna Resorts & Hotels Plc. • Director, SPIE Oil & Gas Services 
Co.Ltd. • Vice Chairman of the Executive Board, The Thai Chamber of 
Commerce • Chairman, Thai-French Business Council • Member, Joint 
Standing Committee of the Private Sector of Thailand • President, Alliance 
Francaise • Honorary Consul, Jamica for Thailand • Advisor, University of 
Thai Chamber of Commerce Council • Director, The Thailand Research  
Fund (TRF) • Honorary Director, National Science and Technology  
Development Agency (NSTDA) • Member, Thailand Environment Institute 
• Chairman, The Canada-Thailand Economic Cooperation Foundation 
• Member, Development Cooperation Foundation • Member, Centre for 
European Studies at Chulalongkorn University

นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการคณะอำานวยการบริหาร และกรรมการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การศึกษา • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University  
ประเทศอังกฤษ • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of  
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2547 • หลกัสตูร Executive Program, Standford Graduate School of Business, 
Standford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จำานวนหุ้น • ตนเอง 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.017
   คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  –
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองประธานกรรมการ และ 
กรรมการกำากบัความเสีย่ง ธนาคารกสกิรไทย จำากดั (มหาชน) • กรรมการ ประธาน
คณะอำานวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด • กรรมการ  
บริษัท เมอืงไทย โฮลด้ิง จำากดั • กรรมการ บริษัท ทรัพยเ์มอืงไทย จำากดั • กรรมการ 
บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

Mrs. Sujitpan  Lamsam
Vice Chairman, Chairman of Investment Committee,
Member of Executive Committee and Member of
Risk Management Committee

Education • M.A. (Honors) (Economics), Cambridge University, U.K • M.S. 
(Management), Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP) 2004 • Executive Program, Standford Graduate school of Business, 
Standford University, U.S.A.
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares • Her 600,000 Shares equivalent to 1.017%
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Vice Chairman and Member of 
Risk Oversight Committee, KASIKORNBANK Plc. • Director, Chairman of  
the Executive Committee and Member of the Risk Management  
Committee, Muang Thai Life Assurance Plc. • Director, Muang Thai Group 
Holding Co., Ltd. • Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. • Director, 
Muang Thai Asset Co., Ltd. • Director, Fuchsia Venture Capital Co., Ltd.
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นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการคณะอำานวยการบริหาร กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2548
วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ • 1 มีนาคม 2553
จำานวนหุ้น • ตนเอง 3,626,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.147
  คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  -
ประสบการณก์ารทำางาน ในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั • กรรมการ มลูนธิวิงดรุยิางคซ์มิโฟน ี
กรงุเทพ ในพระอปุถมัภพ์ระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้สิรวิณัณวรนีารรีตัน ์• กรรมการ 
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี • กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา • กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย • กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด 
จำากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช • กงสุล
กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำาประเทศไทย • กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาสำานักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)  
• ทีป่รกึษาคณะกรรมการ บรษิทั เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จำากดั • ประธานกติติมศักด์ิ 
บรษิทั ซงัออนอเร ่(กรงุเทพ) จำากดั • กรรมการ บรษิทั ด ูเดย์ ดรมี จำากดั (มหาชน) 
• กรรมการกำากับและบริหารเงินลงทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) • ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Mrs. Nualphan  Lamsam
President and Chief Executive Officer,
Member of Executive Committee, 
Member of Risk Management Committee 
and Member of Investment Committee

Education • M.Ed. (Educational Leadership Administration), Boston University, 
U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) 2005
Date of Appointment • March 1, 2010
No. of Shares • Her 3,626,715 Shares equivalent to 6.147%
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Director, the Royal Bangkok 
Symphony Orchestra Foundation under the Royal Patronage of HRH  
Princess Sirivannavari Narirat • Director, Ramathibodi Foundation under the 
royal patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
• Director, The Promotion of Academic Olympiad and Development of 
Science Education Foundation • Director, Raks Thai Foundation • Director, 
Suvarnachad Company Limited under the Royal Pratonage • Director, The 
Crown Prince Hospital • Honorary consul, The republic of Lithuania for 
Thailand • Member, Thailand National Identity Board • The expert panel, 
Ministry of Social Development and Human Security • Secretary General, 
Board of Trade of Thailand and The Thai Chamber of Commerce • Qualified 
Committee, Assumption University Council • Director, Phatra Leasing Plc. 
• Advisor to the Crown Property Bureau • Advisor to the Board of Direc-
tors, Thai Institute of Directors (IOD) • Advisor to the President, Muang 
Thai Life Assurance Plc. • Advisor, Muang Thai Real Estate Plc • Advisor, 
Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Honorary Chairman, Saint Sonore 
(Bangkok) Co., Ltd. • Director, Do Day Dream Plc. • Investment Director, 
Thai Institute of Directors (IOD) • Advisor to the President, The National 
Legislative Assembly
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นายสาระ  ล่ำาซำา
กรรมการ กรรมการคณะอำานวยการบริหาร
และกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การศึกษา • Master of Science in Administration, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2543 • หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา • หลักสูตร Global Business Leaders Program, LEAD 
Business Institute, a partner of Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จำานวนหุ้น • ตนเอง 967,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.640
  คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด • ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำากัด • กรรมการ ประธาน 
คณะอำานวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด 
(มหาชน) • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ และกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท 
จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)  
• กรรมการ บริษทั เมอืงไทย กรุป๊ เซอรว์สิ จำากดั • กรรมการ บรษิทั ทรพัยเ์มอืงไทย 
จำากัด • กรรมการ บริษัท บริษัท ยุพยงค์ จำากัด• กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำากัด  
(สถาบันประกันภัยไทย) • รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance  
PLC. • กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง MB Ageas  
Life Insurance Co.Ltd. • กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด  
• นายกสมาคมและอุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย • กรรมการ
และนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย • ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
• ทีป่รกึษา สมาคมนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัแหง่ประเทศไทย • กรรมการ สภาธรุกจิ
ประกันภัยไทย• กรรมการบริหาร Young President’s Organization (Thailand) 
• กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา  สารสิน (ชื่อเดิม มูลนิธิป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด) • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ • กรรมการบริหาร มูลนิธิ 
โรงพยาบาลตำารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ • กรรมการอำานวยการประจำาสถาบัน 
วิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์
ช้าง • กรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Mr. Sara  Lamsam
Director, Member of Executive Committee and Member of Risk
Management Committee

Education • Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) 2000 • Advanced Management Program, Harvard Business School, 
U.S.A. • Global Business Leaders Program, LEAD Business Institute,  
a partner of Cornell University, U.S.A.
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares • His 967,326 Shares equivalent to 1.640%
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • President and Chief Executive 
Officer, Muang Thai Life Assurance Plc. • Chief Executive Officer and  
Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Chief Executive Officer and 
Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. • Director, Chairman of Executive 
Committee and Member of Risk Management Committee, Phatra Leasing 
Plc. • Director & Member of the Corporate and Governance Committee and 
Risk Management Committee, KASIKORNBANK Plc. • Director, Muang Thai 
Real Estate Plc. • Independent Director, Thai Reinsurance Plc. • Director, 
Muang Thai Group Service Co., Ltd. • Director, Muang Thai Asset Co., Ltd. 
• Director, Yupayong Company Limited • Director, Thailand Insurance  
Institute (TII) • Vice Chairman, Sovannaphum Life Assurance PLC.  
• Members’ Council Member and Chairman of Risk Committee, MB  
Ageas Life Insurance Co., Ltd. • Director, Fuchsia Venture Capital Co., Ltd. 
• Vice President (Marketing), The Thai Life Assurance Association (TLAA)  
• Director and President, Thai Financial Planner Association • Advisor,  
Thai Chamber of Commerce Committee and Risk Management  
Committee, Board of Trade of Thailand • Advisor, The Society of  
Actuaries of Thailand • Director, The Federation of Thai Insurance  
Organization • Director, Young President’s Organization • Director, Pol. Gen.  
Pow Sarasin Foundation (Former name; Narcotics Control Foundation) 
• Member, Board of Trustee, Bangkok University • Executive Director,  
Police General Hospital Foundation Under the Royal Patronage.  
• Executive Director, Social Research Institute (Expert) of Chiang Mai  
University • Director, Treasure Our Elephants Preservation Fund • Director, 
Bangkok Art and Culture Foundation
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นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา • ปริญญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที ่24 • หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุน่ที ่1 • หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 ตุลาคม 2552
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
  คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ประสบการณก์ารทำางาน ในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั • ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์หอการคา้ไทย
รัสเซีย • ที่ปรึกษาประจำา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ 
การค้าระหว่างประเทศกลาง • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) • กรรมการ สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป (EU)  
• กรรมการที่ปรึกษา บริษัท กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จำากัด

Mr. Chusak  Direkwattanachai
Independent Director, Chairman of the Audit Committee 
and Member of the Nomination and Remuneration Committee

Education • M.B.A., Northern Illinois University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP), Class 24 • Chartered Director Class (CDC), Class 1 • Director 
Accreditation Program (DAP) • Audit Committee Program (ACP) • Finance 
for Non-Finance Director (FN)
Date of Appointment • October 29, 2009
No. of Shares • His - Shares equivalent to - 
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Honorary Advisor, Thai - Russian 
Business Council • Advisor, The Committee on Economics, Monetary Affairs 
and Finance, The National legislative Assembly (NLA) • Associate Judge, The 
Central Intellectual Property and International Trade Court • Advisor to the 
Board of Directors, Thai Institute of Directors (IOD) • Member of the Thai-
EU Business Council • Advisory Director, Green General Products Co., Ltd.

นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

การศกึษา • ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัพทิซเ์บริก์ ประเทศสหรฐั 
อเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2557 • หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2562
วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ • 29 เมษายน 2553
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
  คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล 
เอสเตท จำากดั (มหาชน) • ท่ีปรึกษากรรมการผูจั้ดการ บริษัท เมอืงไทยประกนัชวีติ 
จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ 
จำากัด • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จำากัด • กรรมการ บริษัท ไดเร็ค 
ทราเวล จำากัด • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำากัด 
• อนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา • กรรมการลงทุน 
สภากาชาดไทย

Mr. Asoke  Wongcha-um
Independent Director, Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee & Member of the Audit Committee

Education • Ph.D. (Economics), University of Pittsburgh, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP) 2014 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2019
Date of Appointment • April 29, 2010
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Director, Muang Thai Real Estate 
Plc. • Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Plc. • Director, 
Muang Thai Management Security Guard Co., Ltd. • Director, HR Services 
Co., Ltd. • Director, Direct Travel Co., Ltd. • Director, Denali Prestige Asset 
Management Limited • Member of The Audit Sub-committee, Student Loan 
• Member of the Investment Committee, The Thai Red Cross Society
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นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
กรรมการ  ประธานคณะอำานวยการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate 
School of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • IT Governance and Cyber Resilience (ITG) 
2563 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 2561 • หลักสูตร 
Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2560 • หลักสูตร Role 
of Chairman Program (RCP) 2559 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2557 • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
2556 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2553 • หลักสูตร Role 
of Compensation Committee (RCC) 2553 • หลกัสตูร Advanced Management 
Program, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 25 เมษายน 2556
จำานวนหุ้น  • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
  คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ บริษัท เมตตากิจ จำากัด 
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
จำากัด • กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) • กรรมการอำานวยการ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย • กรรมการ บริษัท การบินไทย
จำากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม 
ราชเทว ีณ ศรีราชา สภากาชาดไทย • ทีป่รกึษาคณะกรรมการอำานวยการ โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย • หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร 
ทรัพยากรส่วนบุคคล สภากาชาดไทย • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • อนุกรรมการเตรียมกำาลังคนภาครัฐ สำานักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Mr. Somkiat  Sirichatchai
Director, Chairman of the Executive Director 
and Chairman of the Risk Management Committee

Education • M.B.A. (Finance), The Wharton Graduate School of Business 
Administration, University of Pennsylvania, U.S.A.
Training on Director Certification Program • IT Governance and Cyber 
Resilience (ITG) 2020 • Advance Audit Committee Program (AACP) 2018 
• Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2017 • Role of 
Chairman Program (RCP) 2016 • Director Certification Program (DCP) 
2013 • Director Accreditation Program (DAP) 2010 • Role of Compensation 
Committee (RCC) 2010 • Capital Market Academy Leadership Program 
2014 • Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
Date of Appointment • April 25, 2013
No. of Share • His - Shares equivalent to -
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Director, PMK Corporation Ltd.  
• Director, Chairman of the Risk Management Committee, Vice Chairman 
of the Audit Committee and Member of the Nomination, Remuneration 
and Corporate Governance Committee, Muang Thai Life Assurance Plc.  
• Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Director, B.Grimm Power 
Plc. • Executive Director, Medical Service Group, King Chulalongkorn  
Memorial Hospital and Queen Savang Vadhana Memorial Hospital at  
Si Racha by the Thai Red Cross Society • Director, Thai Airways Interna-
tional Plc. • Advisor to the Executive Committee, Queen Savang Vadhana 
Memorial Hospital • Advisor to the Executive Committee, King Chulalongkorn 
Memorial Hospital • Chief Advisor to HR Management Committee, Thai Red 
Cross • Risk Management Sub Committee, The Stock Exchange of Thailand 
• Member of Manpower Preparation for Government Sector Subcommittee, 
Office of the Civil Service Commission
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นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ คณะอำานวยการบริหาร กรรมการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการบัญชี) มหาวิทยาลัย 
วิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 78/2552
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 ตุลาคม 2557
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
   คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) • รองประธานคณะกรรมการ และรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสที เมืองไทยประกันภัย จำากัด • กรรมการ 
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• กรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม • กรรมการ มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
ประเทศไทย

Mrs. Puntrika  Baingern
Director, Member & Secretary to the Executive Committee,
Member of Risk Management Committee and 
Member of Investment Committee

Education • M.B.A (Finance & Accounting) University of Wisconsin, 
Madison, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) Class 78/2009
Date of Appointment • October 29, 2014
No. of Shares • Her - Shares equivalent to -
   Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Senior Executive Vice President, 
Muang Thai insurance Plc. • Vice Chairman and Vice Chairman of the  
Audit Committee, ST Muang Thai Insurance Co., Ltd. • Member of  
Faculty of Commerce and Accountancy of Chulalongkorn University Alumni 
Association • Director, Muang Thai Yim Foundation • Director, Wisconsin 
Alumni Association Thailand

นายพิลาศ  พันธโกศล
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการเงิน West Coast University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 39/2548
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จำานวนหุ้น  • ตนเอง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.017
   คู่สมรส  - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระ และกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

Mr. Pilas  Puntakosol
Independent Director & Member of the Audit Committee

Education • M.S. (Finance), West Coast University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP) Class 39/2005
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares • His 10,000 Shares equivalent to 0.017%
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Independent Director & Member 
of the Audit Committee, Muang Thai Insurance Plc.
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นายกฤษฎา  ล่ำาซำา
กรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ Oregon State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จำานวนหุ้น • ตนเอง 39,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.067
   คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณก์ารทำางาน ในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง • ประธานกรรมการ บรษิทั เอส เอฟ 
คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำากัด • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ทรัพย์ละออ จำากัด • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท  
ออโต้บลิส จำากดั • รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ บริษทั เมอืงไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จำากดั • รองประธานกรรมการ 
บรษิทั พฤกษาคลินิก จำากัด • กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเ์ลย่ ์จำากดั (มหาชน) • กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท พฤฒิธาดา จำากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติล่ำาซำา จำากัด 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิสา 
จำากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
สถริะพฒันา จำากดั • กรรมการ บรษิทั ทวปีราโมทย ์จำากดั • กรรมการ บรษิทั นวกจิ 
จำากัด • กรรมการ บริษัท ไพอรกฤษพงศ จำากัด • กรรมการ บริษัท วงศ์จุลินทร์ 
จำากัด • กรรมการ บริษัท วงศ์อร่าม จำากัด • กรรมการ บริษัท วงศ์โรจน์สา จำากัด 
• กรรมการ บริษัท วงศ์ไพสา จำากัด • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

Mr. Krisada  Lamsam
Director

Education • M.A., Oregon State University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP)
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares • His 39,215 Shares equivalent to 0.067%
   Spouse  - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, SF Corporation Plc. 
• Chairman, Meister Technik Co., Ltd. • Chairman, Sab La Or Co., Ltd.  
• Chairman, Auto Bliss Co., Ltd. • Vice Chairman, Muang Thai Life Assurance 
Plc. • Vice Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Vice Chairman, 
Pruksa Clinic Co., Ltd. • Director, Loxley Plc. • Managing Director, Pruetthada 
Co., Ltd. • Managing Director, The Lamsam Estate Co., Ltd.• Managing Director, 
Chulinwong. Co., Ltd • Managing Director, Nitisa Co., Ltd. • Managing Director, 
The Phatra Samphant Co., Ltd • Managing Director, Sathira Phattana Co., Ltd 
• Director, Thaveepramoth Co., Ltd.• Director, Navakit Co., Ltd • Director, 
Paiorkrispong Co., Ltd • Director, Wongchulin Co., Ltd • Director, Wongaram 
Co., Ltd • Director, Wongrojsa Co., Ltd • Director, Wongpaisa Co., Ltd 
• Vice Chairman & Chairman of the Corporate Governance Committee, 
KASIKORNBANK Plc.

นายแฟรงค์  โยฮาน  เจอร์ราด  แวน  แคมเพน
กรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย University of Amsterdam, 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ • ปริญญาโท สาขาการตลาด Tilburg University, ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ • Fellow of Dutch Actuarial Association • Fellow of Actuarial 
Society of Hong Kong
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี 
วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ • 27 เมษายน 2559
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
   คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ We Therapy Limited 
• กรรมการ และ Chief Commercial Officer, AGEAS Asia services Limited 
• กรรมการ East West Ageas Life Insurance Corporation • กรรมการ Etiqa 
Insurance Pte Ltd. • กรรมการ Etiqa Life International (L) Ltd. • กรรมการ 
Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd. • กรรมการ Etiqa General Insurance  
Berhad • กรรมการ Etiqa Life Insurance Berhad • กรรมการ Etiqa Takaful 
Berhad • กรรมการ Etiqa Insurance Berhad

Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen
Director

Education • Master of Actuarial Science, University of Amsterdam,  
The Netherlands • Master of Marketing, Tilburg University, The Netherlands 
• Fellow of Dutch Actuarial Association • Fellow of Actuarial Society of 
Hong Kong
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • April 27, 2016
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Director, We Therapy Limited  
• Director & Chief Commercial Officer, AGEAS Asia services Limited  
• Director, East West Ageas Life Insurance Corporation • Director, Etiqa 
Insurance Pte Ltd. • Director, Etiqa Life International (L) Ltd. • Director, 
Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd. • Director, Etiqa General Insurance Berhad 
• Director, Etiqa Life Insurance Berhad • Director, Etiqa Takaful Berhad  
• Director. Etiqa Insurance Berhad

ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท	มีผลตั้งแต่วันที่	30	มีนาคม	2563

Resigned	from	the	Director	on	March	30,	2020
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นายประเวช  องอาจสิทธิกุล
กรรมการอิสระ

การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สาขาการเงิน New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 2560 
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
(CGI) 2559 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2550 • หลักสูตร 
Advanced Senior Executive Program (ASEP), Northwestern University 
(Kellogg), ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 25 เมษายน 2561
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
  คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ธนาคาร สแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ไทย จำากัด (มหาชน) • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท  
สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท 
หลักทรัพย์ไอร่า จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์เมดิคอล 
เซนเตอร์ จำากัด • ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน สภากาชาดไทย

Mr. Pravej  Ongartsittigul
Independent Director

Education • M.B.A. (Decision Support Systems), New Hampshire College, 
U.S.A. • M.B.A. (Finance), New Hampshire College, U.S.A. • Designated 
Chartered Bank Auditor (#3167) and Chartered Bank EDP Auditor (#898), 
Bank Administration Institute, Chicago, Illinois, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Ethical Leadership Program 
(ELP) • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
• Director Certification Program (DCP) • Advanced Senior Executive Program 
(ASEP), Northwestern University (Kellogg), U.S.A.
Date of Appointment • April 25, 2018
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
   Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Independent Director, Chairman 
of Audit Committee and member of Nomination and Remuneration  
Committee, Standard Chartered Bank (Thai) Plc. • Director and Chairman  
of the Executive Board, Nok Airlines Plc. • Independent Director and 
Chairman, AIRA Securities Plc. • Independent Director, Advance Medical 
Center Co., Ltd. • Investment Advisory Board, Thai Red Cross Society

นายบุญชัย  โชควัฒนา
กรรมการอิสระ และ กรรมการคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

การศกึษา • ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัสวนสนัุนทา • ปริญญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 
นเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร • ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 3/2546 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 27 กุมภาพันธ์ 2562
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
   คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณก์ารทำางาน ในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั • ประธานกรรมการ บรษิทั ฟารอ์สีท์ เฟม 
ไลน ์ดดีบี ีจำากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั สหพฒันพบิลู จำากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยเพรสซเิดนท์ ฟูดส ์จำากดั (มหาชน) • กรรมการ บริษทั สหพฒันา 
อินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ซันร้อยแปด จำากัด • ประธาน
กรรมการ บรษิทั สห ลอวส์นั จำากัด • กรรมการ บรษิทั รว่มอสิสระ จำากดั • กรรมการ 
บริษัท มั้งค์ โปรดักชั่น จำากัด • รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ทพิยว์ารนิวฒันา จำากดั • ประธานกรรมการ บรษิทั อนิทเิกรเตด็ คอมมวินเิคชัน่ จำากดั 
• กรรมการ บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำากัด • กรรมการ บริษัท 
เมยีนมาร-์สปา-ทเูดย-์ฟารอ์สีท ์จำากัด • กรรมการ บรษิทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จำากดั 
• กรรมการ บรษิทั ชยัลดาดล จำากดั • กรรมการ บรษิทั โชคชยัพบิลู จำากดั • กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท โชควัฒนา จำากัด • กรรมการ บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี 
จำากัด • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

Mr. Boonchai  Chokwatana
Independent Director & Member of the Nomination
and Remuneration Committee

Education • Honorary Doctorate Degree of Arts, Rajamangala Institute 
of Technology Phra Nakhon • Honorary Doctorate Degree in Logistics 
Management, Suan Sunandha Rajabhat University • Honorary Doctorate 
Degree in Business administration, Mahasarakham University • Honorary 
Doctorate Degree in Communication, Naresuan University • Bachelor of 
Arts in Political Science, Ramkhamhaeng University
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 • Director Certification Program (DCP) 68/2005
Date of Appointment • February 27, 2019
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
   Spouse  - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Far East Fame Line DDB 
Plc. • Chairman & Chief Executive Officer, Saha Pathanapibul Plc. • Chairman, 
Thai President Foods Plc. • Director, Saha Pathana Inter-Holding Plc. • Director, 
Sun 108 Company Limited • Chairman, Saha Lawson Co. Ltd. • Director, 
Ruam Issara Co.Ltd. • Director, Munk Production Co., Ltd. • Vice president 
and Chief Executive Officer, Tipwarin Watana Co., Ltd. • Chairman, Integrated 
Communication Co. Ltd. • Director, SPA-Today-Far East (Thailand) Co., Ltd. 
• Director, Myanmar SPA-Today-Far East Co., Ltd. • Director, Lion Corp. 
(Thailand) Ltd. • Director, Chailadadol Co., Ltd. • Director, Chokchaipibul 
Co., Ltd. • Chairman, Chokwattana Co., Ltd. • Director, Cocksec Chemical 
Industry Co., Ltd. • Member of the National Legislative Assembly of Thailand
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นายฮาน  ม็อง  ซิว
กรรมการ กรรมการคณะอำานวยการบริหาร กรรมการคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

การศึกษา • Bachelor of Business Degree with First Class Honors, Awarded 
Singapore Actuarial Society Gold Medal, Awarded NTUC Income Scholarship, 
Nanyang Technological University ประเทศสงิคโปร ์• Fellows of the Institute of 
Actuaries, Institute of Actuaries • Chartered Financial Analyst, CFA Institute
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ • 29 สิงหาคม 2562
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
   คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ลงทุนและสายงานคณิตศาสตร์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

Mr. Han  Mong  Siew
Director, Member of Executive Committee, 
Member of Risk Management Committee 
and Member of Investment Committee

Education • Bachelor of Business Degree with First Class Honors, Awarded 
Singapore Actuarial Society Gold Medal, Awarded NTUC Income Scholarship, 
Nanyang Technological University, Singapore • Fellows of the Institute of 
Actuaries, Institute of Actuaries • Chartered Financial Analyst, CFA Institute
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • August 29, 2019
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
   Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Executive Vice President, Chief  
Investment Officer and Chief Actuarial Officer, Muang Thai Life Assurance 
Plc.

นายธนวรรธน์  พลวิชัย
กรรมการ

การศกึษา • Director of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, 
University of Northern Colorado, USA • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ (พฒันาการ 
เศรษฐกิจ - วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตรBoard Nomination and Compensation 
Program (BNCP) รุน่ที ่7/2562 • หลกัสตูร Successful Formulation & Execution 
Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559 • Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 224/2559 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 27/2560
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 28 พฤษภาคม 2563
จำานวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
   คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • อธิการบดี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย • คณะกรรมการบริหารกองทุนสลากกนิแบง่รัฐบาลเพ่ือพัฒนาสงัคม 
และคณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม สำานักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล • ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ.โรงพยาบาล 
อนิเตอรเ์มดิคัลแคร ์แอนด์ แลบ็ • กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน บมจ. สิงห์ เอสเตท • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นครหลวง แคปปติอล 
• กรรมการในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการค้า คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย

Mr. Thanavath  Phonvichai
Director

Education • Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, 
University of Northern Colorado, USA • Master of Economics (Development 
Economic, class honor), NIDA
Training on Director Certification Program • Board Nomination and  
Compensation Program (BNCP) Class (7/2019) • Successful Formulation & 
Execution Strategy (SFE) Class (26/2016) • Director Certification Program 
(DCP) Class (224/2016) • Advanced Audit Committee Program (AACP) 
Class (27/ 2017)
Date of Appointment • May 28, 2020
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
  Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • President, the University of the Thai 
Chamber of Commerce • Board of Directors, Member of CG & CSR Committee, 
The Government Lottery Office • Chairman of  the Board and Independent 
Director, Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited  
• Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration 
Committee, Singha Estate Public Company Limited • Independent Director, 
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Chairman of 
the Audit Committee, Nakornluang Capital Public Company Limited • Director 
in Sub-Committee in Department of Foreign Trade, Department of Intellectual 
Property, Minister of Commerce • Expert in Economy and Trade, The National 
Food Commission • Board of Expert in the Committee of Rubber Authority 
of Thailand

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที	่28	พฤษภาคม	2563

Appointed	as	a	director	on	May	28,	2020
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisor to the Board of Directors

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม
Mr. Suebtrakul  Soonthornthum

นางมรกต  ยิบอินซอย
Mrs. Morakot  Yipintsoi

นางจิตกานต์  ล่ำาซำา
Mrs. Jittakarn  Lamsam
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ผู้บริหารระดับสูง
The Executives

นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา
รองประธานกรรมการ

Mrs. Sujitpan  Lamsam
Vice Chairman

นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
ประธานคณะอำานวยการบริหาร
Mr. Somkiat  Sirichartchai

Chairman of Executive Committee

นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา
ประธานกรรมการ

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman

นายสาระ  ล่ำาซำา
กรรมการบริหาร

Mr. Sara  Lamsam
Executive Director

นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา
กรรมการผู้จัดการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mrs. Nualphan  Lamsam

President and Chief Executive Officer
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ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Advisor to the President

นายยุตติ  ล่ำาซำา
Mr. Yutti  Lamsam

นายภูมิชาย  ล่ำาซำา
Mr. Poomchai  Lamsam

นายธนากร  ปุรณะพรรณ์
Mr. Tanakorn  Buranaphan

นางวรรณพร  พรประภา
Mrs. Wannaporn  Pronprapa

พลตำารวจเอกอชิรวิทย์  สุพรรณเภสัช
Pol.Gen. Ajiravid  Subarnbhesaj

นายสุธี  โมกขะเวส
Mr. Sutee  Mokkhavesa

นางสาวระวิดา  ซอโสตถิกุล
Ms. Ravida  Sosothikul
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ผู้บริหารสายงาน และผู้ชำานาญการทางเทคนิค
Executive Officers

นางปุณฑริกา  ใบเงิน 
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี 
จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สำาเร็จหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 78 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร “วิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 4 จากสถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผ่านการอบรมโครงการสร้าง “CEO 
มืออาชีพ” รุ่น 2/2551 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
รว่มกบัสถาบนัเสรมิสรา้งขีดความสามารถมนุษย ์สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เริ่มทำางาน 
กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550

Mrs. Puntrika  Baingern 
Director & Senior Executive Vice President 

Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from  
Chulalongkorn University, Master of Business Administration in 
Finance & Accounting from University of Wisconsin-Madison, 
U.S.A. Completed Directors Certification Program (DCP) Class 
78th from Thai Institute of Directors Association, Thailand  
Insurance Leadership Program Class 4 from Office of Insurance 
Commission (OIC), “Professional CEO” Batch 2 Organized 
by NIDA, The Human Capacity Building Institute, The 
Federation of Thai Industries (FTI), and MAI.  Joined the 
Company in 2007.

นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
ลาออก	มีผล	1	มิถุนายน	2563

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการเงินและการ
ตลาด จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา Economic Policy Management 
จาก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เริ่มทำางานกับบริษัทฯ 
ในปี 2562

Mr. Thanawan  Chaiwatana 
Senior Executive Vice President 
Resigned	from	Senior	Executive	Vice	President	on	June	1,	2020.

Graduated with Bachelor Degree in Civil Engineering from 
Chulalongkorn University and Master Degree in Economics 
Law from Chulalongkorn University, Finance and Marketing 
from Sasin Graduate Institute of Business Administration 
Chulalongkorn University and Economic Policy Management 
from Columbia University.  Joined the Company in 2019.
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นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) จากมหาวิทยาลัย 
อสัสมัชญั (เอแบค) ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร ์
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ผ่านการอบรมหลักสูตร  
The Australian and New Zealand Institute of Insurance and 
Finance (ANZII) และผา่นการอบรมหลกัสตูรการพัฒนากรรมการ
บรษิทั (DCP) รุน่ที ่155 จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบรษัิท 
เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ในปี 2562

Mr. Surat Srisomboonkul 
Senior Executive Vice President 

Graduated with Bachelor Degree in Business Administration, 
Major in Accounting, Assumption University (ABAC) and 
Master Degree in Computer Information System, Assumption 
University (ABAC), The Australian and New Zealand Institute  
of Insurance and Finance (ANZII) Director Certification  
Program (IOD-Thai Institute of Director) Class 155th from 
Thai Institute of Directors Association.  Joined the Company 
in 2019.

นายวาสิต  ล่ำาซำา 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Lehigh University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผา่นการอบรม The Insurance Professional 
Program Fit for Management จาก SITC ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์, หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 3 จาก
สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู สำานักงานคณะกรรมการกำากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มทำางานกับ
บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542

Mr. Wasit  Lamsam 
Senior Executive Vice President 

Graduated with a Bachelor Degree in Engineering from 
Chulalongkorn University and Master Degree in Business 
Administration from Lehigh University, U.S.A.  Completed The 
Insurance Professional Program Fit for Management from 
SITC, Switzerland, Thailand Insurance Leadership Program 
Class 3 from Office of Insurance Commission (OIC).  Joined 
the Company in 1999.
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นางจิตกานต์  ล่ำาซำา 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน จาก Boston 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Mini MBA จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Senior Executive Program 
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP)  
รุ่นที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็น
กรรมการ บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์ เร่ิมทำางานกับบริษัทฯ 
ตั้งแต่ปี 2541

Mrs. Jittakarn  Lamsam 
Senior Executive Vice President & Advisor to the Board of 
Directors 

Graduated with a Bachelor Degree in Mass Communication 
from Boston University, U.S.A.  Completed Mini MBA from 
Thammasat University, “Senior Executive Program” from  
Sasin-Graduate Institute of Business Administration  
of Chulalongkorn University, also attended Directors  
Certification Program (DCP) Class 4th from Thai Institute  
of Directors Association.  Other Position: Director of Muang  
Thai Management Public Company Limited.  Joined the 
Company in 1998.

นายพงศธร  เลี่ยมนาค 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (ประกันภัยและ
ทรัพย์สิน) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ผ่านการอบรม
หลักสูตร Industrial Risks Insurance หลักสูตร Insurance  
Programmes of Hospitality Industry เร่ิมทำางานกับบริษัทฯ  
ในปี 2563

Mr. Pongsathorn  Liamnak 
Senior Executive Vice President 

Graduated with Bachelor Degree in Business Administration, 
Commercial Line Insurance (Non-life & Properties), Assumption 
University (ABAC).  Completed Industrial Risks Insurance 
Programmes, Insurance Programmes for Hospitality Industry.  
Joined the Company in 2020.
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นายอภิธร  อมาตยกุล 
รองกรรมการผู้จัดการ 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และปริญญาโท สาขาการตลาด จาก New Hampshire College 
Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการ
อบรมหลักสูตร Prudential Group Leadership Conferences,  
PRU Management 301, A Senior Management Programme 
โดย Center of Creative Leadership (CCL.), Customer  
Experiences Programme จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 
(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) และ Consumer Banking Regional 
Marketing Workshop โดย ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จำากัด 
หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 6 จากสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง สำานักงานคณะกรรมการกำากับและ 
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เริม่ทำางานกบับรษัิทฯ 
ในปี 2554

Mr. Apithorn  Amatyakul 
Executive Vice President 

Graduated with Bachelor Degree in Political Sciences from 
Chulalongkorn University and Master Degree in Marketing 
from New Hampshire College Graduate School of Business, 
U.S.A.  Completed the training on Prudential Group  
Leadership Conferences, PRU Management 301, A Senior 
Management Programme by Center of Creative Leadership 
(CCL.), Customer Experiences Programme, Consumer  
Banking Regional Marketing Workshop by Standard  
Chartered Bank, Thailand Insurance Leadership Program 
Class 6 from Office of Insurance Commission (OIC).  Joined  
the Company in 2011.

นายพุทธา  วิริยะบวร 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรี สาขาบริหารธรุกจิ (การประกนัภัย) จาก
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (เอแบค) ผา่นการอบรมหลกัสตูร “วทิยาการ
ประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 4 จากสถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มทำางานกับบริษัทฯ ในปี 2564

Mr. Buddha  Wiriyabaworn 
Senior Executive Vice President 

Graduated with Bachelor Degree in Business Administration, 
Major in Insurance, Assumption University (ABAC).  Completed 
Thailand Insurance Leadership Program Class 4 from Office  
of Insurance Commission (OIC).  Joined the Company in  
2021
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นายประวิทย์  จิมากร 
รองกรรมการผู้จัดการ 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปรญิญาโท MIS จาก Eastern Michigan University สหรฐัอเมรกิา 
ผ่านการอบรม Mini Master of Software Engineering Program 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ิมทำางานกับบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2559

Mr.Prawith  Jimakorn 
Executive Vice President 

Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from 
Thammasat University, Master of Science Computer based 
Information System from Eastern Michigan University, U.S.A. 
Completed Mini Master of Software Engineering Program  
for Kasetsart University.  Joined the Company in 2016.

ร้อยเอกหญิง ชญาดา  หนีพาล 
รองกรรมการผู้จัดการ 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขา Applied  
Communication จาก Cleaveland State University ผ่านการ
อบรมหลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 8 จาก
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มทำางาน 
กับบริษัทฯ ในปี 2560

Captain Chayada  Neeparn 
Executive Vice President 

Graduated with Bachelor Degree in Home Economics 
Education from Kasetsart University and Master Degree 
in Applied Communication, Cleaveland State University.  
Completed Thailand Insurance Leadership Program Class 8  
from Office of Insurance Commission (OIC).  Joined the 
Company in 2017.
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นางรัชนีกร  มีสมมนต์ 
รองกรรมการผู้จัดการ 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จาก
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ผา่นการอบรมหลกัสตูร “โครงการฝกึอบรม 
เชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย” จาก 
บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จำากดั (มหาชน) เร่ิมทำางานกบับรษัิทฯ 
ในปี 2548

Mrs. Rachaneekorn  Mesommonta 
Executive Vice President 

Graduated with Bachelor Degree in Arts (Thai) from Khon Kaen 
University.  Completed Underwriter Trainee Programmes from 
Thai Reinsurance Public Company Limited.  Joined the 
Company in 2005.
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1.1  นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ
20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำากัด  
(มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) และ บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จำากัด” เป็นการผนึกกำาลังคร้ังประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึง
การแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

“ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่น เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำาอันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัทท่ีมีความมั่นคงมีความ 
เป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส  
ยึดหลักธรรมาภิบาล”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่น จากลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องด้วยเอกลักษณ์ 
ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่ง
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ทำาให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชน 
ทั่วไป

ภายใต้การนำาของคุณนวลพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยิ่งตอกย้ำาความเชื่อมั่น และช่วยให้บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในฐานะการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีนโยบายให้ความช่วยเหลือสังคมไทย 
หลากหลายดา้นอย่างตอ่เนือ่ง และเราจะยงัคงเดนิหนา้เพือ่สรา้งความสำาเรจ็ ไปพรอ้มกบัรอยยิม้ ของทุกคน ดงัสโลแกน... “ยิม้ได ้เมือ่ภยัมา”

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
“ผู้นำาทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
  
พันธกิจ
• เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ
• สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับทีน่าพอใจ โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลกำาไร ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ การให้บริการท่ีเป็นเลิศและการ 
 ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
• เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วย ในอันดับต้น ๆ

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีเป้าหมายขององค์กรในการดำาเนินงานให้กิจการมีความมั่นคง เป็นท่ีเชื่อถือและไว้วางใจ 
ของลูกค้า และพัฒนากระบวนการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยึดความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรมเป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่การเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งในใจลูกค้า สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุด และเป็นหนึ่งในผู้นำาทางธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีวิสัยทัศน์  
คือ “ผู้นำาทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายในด้านต่าง ๆ  

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
 Structure and Operation of the Company
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1.1  Policy and Business Overview
20 June 2008 marked the first step of “Muang Thai Insurance Public Company Limited (MTI)” as a leading Non-Life  
insurance company in Thailand. Born out of “the amalgamation between Phatra Insurance Public Company Limited and  
Muang Thai Insurance Company Limited”, Muang Thai Insurance Public Company Limited is a milestone in the country’s 
Non-Life insurance history because it has perfectly combined the expertise of the two firms boosting both strength and  
potential therein. So, the Company is indeed clearly well prepared for the policy to liberalize insurance industry in the near 
future.

Muang Thai Insurance Public Company Limited has “an objective and commitment to become the leading company  
in Thai Non-Life insurance industry, stay on as a stable firm, listed on the SET with the registered capital of THB 590  
Million, be a true professional in Non-Life insurance, and remain a Thai-owned Non-Life insurance company which has  
operated its business in line with ethics, transparency and good corporate governance.”

Throughout its operation, Muang Thai Insurance Public Company Limited has reinforced public confidence in it via its constant 
development and safeguarded identity as a Thai-owned Non-Life insurance company which has upheld transparency, good 
corporate governance, and corporate social responsibility. The Company’s executives and staff have also collaborated to 
maintain its outstanding strength.  Due to the efficient operation and honest service, Muang Thai Insurance Public Company 
Limited has now won the trust of its customers and enjoyed good reputation among the public.

Under the leadership of Mrs. Nualphan  Lamsam, President and Chief Executive Officer, has represented the Company  
as reliability and reputation organisation that also benefits the Company in a positive way which having more attention  
from customers with the campaign “Chuer Pang” or “Believe in Pang”. It is a CEO Marketing for building consumers’  
trust that the Company promises to lighten customers’ burden when it comes to an accident as well as strongly commit  
to achieve further success while giving a smile on every customer’s expression as the slogan says, “Smile Over Trouble.”

1.1.1 Vision, Objectives, Goal and Strategy
Vision
“To be the Most Preferred Insurance Partner Providing Outstanding Solutions”

Mission
• Be a Customer Centric Organization.
• Optimize Shareholder’s Value through Sustainable and Profitable Growth with Sound Risk Management.
• Emphasize Continuous Improvement through Value Added Products, Service Excellence, and Operational Efficiency.
• Commit to Corporate Governance and Social Responsibilities.
• Be an Employer of Choice.

Business Goals
Muang Thai Insurance Public Company Limited has a goal to operate the business, at the same time with ensuring stability, 
gaining trust from the customers, and continuing to develop various business processes.  Our business operations are based 
on righteousness, honesty, and uprightness in order to become the number one non-life insurance company of customers.  
Also the Company aimed to create highest satisfaction and strive to be one of the leading non-life insurance players, with 
the vision of “To be the Most Preferred Insurance Partner Providing Outstanding Solutions.” The Company has formulated the 
policies covering  various aspects. For example, to improve and develop work processes to be faster and more precise by 
adopting modern technology and to be able to provide services under the such competitive landscape, including developing 
products that meet the target customers demand exhaustively with services provided via various channels in order to create 
the most comfortable touch point for tjue customers and ensure service quality and constant engagement with the customers.
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางาน ให้รวดเร็ว ถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บริการภายใต้ภาวการณ์แข่งขันปัจจุบัน 
รวมถึงการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครบวงจร ด้วยการบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายและ 
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด โดยมีการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการบริการ ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และ
การบริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายที่หลากหลายและเน้นการเติบโต
ในผลิตภัณฑ์ที่มีกำาไรโดยเตรียมการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างในแต่ละช่องทางการจัดจำาหน่ายเพื่อสนองความ
ต้องการของผู้เอาประกันภัยในแต่ละกลุ่ม รวมถึงสร้างความแตกต่างทางด้านการให้บริการท่ีเป็นเลิศ เพ่ือการขยายงานในฐานลูกค้าเดิม
และเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆให้มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมการพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่อขยายงานไปยังลูกค้ารายย่อยสำาหรับกลุ่มผู้ที่ใช้งาน
ผ่านสมาร์ทโฟน โดยการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ท้ังด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานให้ครอบคลุม
ถึงการขาย การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่โดนใจ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้นและเพื่อตอบรับการ
เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการดำาเนินธุรกิจ
ให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากร เพ่ือให้ทันต่อ
สภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน พัฒนาช่องทางท่ีจะทำาให้ลูกค้าเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้นทันกับยุคดิจิทัล และให้
ความสำาคัญในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่มีความสำาคัญต่อการขยายตัวและการเติบโตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง
การบรหิารด้านต้นทนุการดำาเนนิงาน การเพิม่กำาไรจากการรบัประกนัภยัใหด้ยีิง่ขึน้เพือ่ใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งยัง่ยนืรองรบัการเตบิโตของธรุกจิ 
การให้บริการที่ดี สร้างความสะดวก รวดเร็วให้ผู้ใช้บริการ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจำาหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งการ
ควบคมุและการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นตา่ง ๆ  ทัง้ดา้นการพจิารณารบัประกนัภยัในแตล่ะประเภทผลติภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
และการบริหารจัดการด้านประกันภัยต่อ เพื่อการกระจายความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสมและลดความผันผวนจากความเสียหาย เพื่อใหเ้กิดผล
กำาไรจากการรบัประกนัภยัทีย่ัง่ยนื บริษทัฯ ยงัคงมุง่เนน้การพฒันากระบวนการการให้บรกิาร ให้มคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
รวมถึงการศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ และนำาเอาเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการ
การทำางานภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน ทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิเพ่ิมมากข้ึน 
โดยคำานึงถึงคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ

แผนกลยุทธ์รองรับการการขยายตัวของธุรกิจในปี 2564-2566
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ดำาเนินกิจการด้วยความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอดและยังคงยืน
หยัดรักษาคุณภาพในการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ระดับแนวหน้า กำาหนดเป้าหมายหลักในการมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเป็นสำาคัญ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยการพัฒนาด้านต่างๆ คือ
1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ 
 ช่องทางการขาย เพื่อสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการสร้างความแตกต่างทางด้านการให้บริการที่ 
 เปน็เลศิ เพือ่การขยายงานในฐานลกูคา้เดมิ และเพิม่ลกูคา้กลุม่ใหม ่ๆ  และเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ยีิง่ขึน้กบัพนัธมติรทางธรุกจิตา่ง ๆ   
 เพือ่สรา้งและขยายฐานลกูคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน รวมทัง้มุง่เนน้ในการเตบิโตไปในทุกผลติภัณฑท่ี์มกีำาไร ซึง่ยงัคงเนน้ไปยงัผลติภัณฑส์ำาหรบักลุม่ 
 ลกูค้ารายย่อย เชน่ การประกนัอคัคภียัสำาหรับบ้านอยูอ่าศยั การประกนัภัยอบุตัเิหตแุละสขุภาพ การประกนัภัยการเดนิทาง การประกนัภยั 
 รถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์โดยมีนโยบายการปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนท่ีแท้จริงในแต่ละ 
 ผลิตภัณฑ์และแต่ละช่องทางการขาย

โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย 

ที่จะดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมี

คุณภาพ โดยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการ

ดำาเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง
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Furthermore, the Company continuously focuses on retail segment through a rich selection of distribution channels.   
The Company focuses growth generated from profitable products by developing products for each channel to differentiate, 
personalize and satisfy customer’s demand.  Also, the Company provides excellent service to increase the customer base 
and attract new customers.  The Company have put considerable efforts in developing digital channels to acquire more 
individual customers who are smartphone users, by continuous improving mobile application to be more effective, able to 
support online purchase and providing customer with new products and after sales service in order to satisfy them and keep 
pace with the current digital age.

In summary, the Company aims to operate the business with sustainable and quality growth, by strengthening and  
stabilizing business fundamentals and focusing on product quality improvement and personnel development in order to keep 
up with the current business competition.  In addition, the Company has develop channels that will streamline customers 
to access the services in the digital era and prioritized project management which is vital to the business expansion and 
growth of the Company.  The Company has been improving the operating cost management and underwriting profits for the 
Company sustainable growth, by offering excellent service, convenience, and speed for the customers throughout the country.  
The control and risk management includes appropriate proportion of underwriting  and reinsurance management in order to 
diversify and mitigate damages risk in order to achieve sustainable profitability is also the important matter of the Company.  
Besides, the Company continues to focus on the development of its service to be faster and more efficient by adapting new 
innovations, using technology to help manage and develop internal work processes to be more efficient and can reduce  
operating expenses, resulting in higher net profit while the Company always prioritizes customer satisfaction and service  
quality.

Strategic Plan Supporting Business Expansion in 2021-2023
Muang Thai Insurance Public Company Limited has been operating the business, at the same time with ensuring 
stability, honesty, and trust from the customers.  The Company has maintained its reputation as a leading non-life insurance 
company with the main goal of meeting the needs of the customer and generating returns to shareholders at a satisfactory 
level thanks to various business developments.
1. Development of Insurance Products: The Company focuses on developing and designing new products to suit the needs  
 of customers in each sales channel to meet the needs of customers in each group, including creating a differentiation  
 in providing excellent service to expand the customer base and attract new customers and fostering better relationships  
 with various business partners in order to build and expand more customer base.  The Company sets the direction on  
 growth in all profitable products by focusing on retail customers such as fire insurance for homes, accident and health  
 insurance, travel insurance, motor insurance, etc.  Finally, the Company focuses on pricing management with a policy  
 to adjust product prices to suit the actual costs of each product in each sales channel.

In summary, the Company aims  

to operate the business with sustainable 

and quality growth, by strengthening 

and  stabilizing business
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2. ด้านการบริหารช่องทางการจัดจำาหน่าย บริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายที่หลากหลาย อาทิ ช่องทาง 
 ธนาคาร ชอ่งทางตวัแทนและนายหน้า โดยมกีารจดัอบรมดา้นประกนัวนิาศภัยเพือ่เพิม่ศกัยภาพของตวัแทนและนายหนา้ และหาพนัธมติร 
 ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งรายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อการขยายฐานลูกค้ารายย่อย ผ่านช่องทางการจำาหน่ายต่าง ๆ ทั้งยังสนับสนุนการทำางานและ 
 อำานวยความสะดวกให้กับช่องทางการจำาหน่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการขยายงานผ่านช่องทางลูกค้าตรง  
 รวมถึงช่องทางการขายตรงผ่านดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ีมีแนวโน้มเติบโต โดยมีการบริหารจัดการช่องทางการ 
 จัดจำาหน่ายทั้งทางด้านเป้าหมายรายได้ ผลกำาไร ของแต่ละช่องทาง ตลอดจนควบคุมต้นทุนการขายของแต่ละช่องทางอย่างเหมาะสม 
 และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยคำานึงถึงคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ
3. ด้านการพัฒนากระบวนการทำางาน บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนากระบวนการ 
 ทำางานให้กระชับ รัดกุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการทำางาน เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการ เพ่ือพัฒนาการให้บริการ 
 ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ในทกุ ๆ  ระดบัไดอ้ยา่งรวดเรว็ เนือ่งจากพฤตกิรรมลกูคา้ เปลีย่นไปตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 
 จึงจำาเปน็ตอ้งพฒันาการใหบ้รกิารภายในองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สอดรบักบัความเปลีย่นแปลงและสามารถรกัษาความเปน็ผูน้ำาในธรุกจิ 
 ประกันวินาศภัยและเสริมสร้างพัฒนาให้เป็นบริษัทที่มีความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืน การพัฒนากระบวนการทำางานนี้ใช้ 
 หลักการ Lean Methodology ที่ถูกนำาเสนอและพัฒนาจากแต่ละหน่วยงานโดยตรง ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ ทั้งลูกค้า 
 ภายใน และภายนอก เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  
 นอกจากนี้ยังมีการสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) เพื่อให้การพิจารณารับประกันภัยมีประสิทธิภาพ  
 เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยที่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัยอย่างยุติธรรม
4. ด้านการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
 ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านประกันภัย ความรู้ทางด้านการบริหารการทำางาน และความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการบริการลูกค้าที่ดี 
 ยิง่ขึน้ โดยมกีารจดัอบรมผา่น e-Learning และโครงการตา่ง ๆ  ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจำาทุกป ีรวมท้ังจัดทำา 
 แผนงานความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน (Career Path Management) และมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริม 
 คา่นยิมขององคก์รใหเ้ป็นหลกั เพ่ือสร้างคา่นิยม “เมอืงไทยหัวใจบรกิาร” และยงัคงรณรงคใ์ห้มกีารดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง และกำาหนดเปน็ 
 แนวทางและหัวใจหลักสำาคัญให้แก่พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นเลิศสูงสุดทางด้านการให้บริการ
5. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงจำาเป็นต้องพัฒนา 
 การให้บริการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันเพื่อตอบสนองกับความต้องการต่าง ๆ  
 ของลกูคา้ในทกุกลุม่เปา้หมาย ใหเ้กดิความประทบัใจ และเชือ่มัน่ในการใหบ้รกิารในทกุ ๆ  ขัน้ตอน โดยบรษิทัฯ ไดศ้กึษานวตักรรมใหม ่ๆ   
 และนำาเอาเทคโนโลยีทางดา้นซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ขา้มาชว่ยบรหิารจดัการ เพือ่พฒันากระบวนการการทำางานตลอดจนการใหบ้รกิาร 
 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น Enterprise Resource Planning, Cloud Technology, Business Process Management, Robotic  
 Process Automation, Web Application หรือ Mobile Application ต่าง ๆ มาพัฒนาระบบการทำางานในองค์กร เพื่อลดระยะเวลา 
 การดำาเนินงานให้กระชับและเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการ 
 ดำาเนินงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมซอฟแวร์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนงานด้านการบันทึก  
 ประมวลผล วิเคราะหข์อ้มลูตา่ง ๆ  รวมถงึการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การดำาเนนิงานตา่ง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  
 โดยพัฒนาระบบ e-Commerce, e-Policy, e-Claim, e-Service ให้สามารถสนับสนุนงานด้านการขายและการให้บริการต่าง ๆ  
 กับตัวแทน และลูกค้าทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการของบริษัทผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงขยายผลมายัง 
 สื่อออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น ตลอดจนการจัดการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ให้ลูกค้า 
 ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าถึงแบรนด์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อ 
 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรมและโครงการ CRM เพื่อขยายและรักษา 
 ฐานลูกค้า ซึ่งมีการกำาหนดแผนงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการบอกต่อ และขยายไปสู่ลูกค้าใหม่ ๆ  
 ในอนาคต รวมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำาคัญและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและตอบสนองกับกิจกรรมที่ 
 แตกต่างกัน รวมถึงมองหาโอกาสด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค
7. ด้านกิจกรรมด้านสังคม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนและแสดงความ 
 รับผิดชอบต่อสังคม โดยให้พนักงานนำาเสนอกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม และเป็นประโยชน์โดยบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนให้กิจกรรมที่ 
 ผ่านเข้ารอบ โดยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและกิจกรรม 
 สร้างเสริมโอกาสให้กับเยาวชนและคนพิการผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเน่ือง ในส่วนกิจกรรมสาธารณกุศลและกิจกรรมอาสาต่าง ๆ บริษัทฯ  
 มีการจัดตั้งโครงการครัวมาดามและโครงการอาสากล้าใหม่เมืองไทย พร้อมงบประมาณดำาเนินกิจกรรม โดยพนักงานบริษัทเมืองไทยฯ  
 ในการทำากิจกรรมอาสาไปในสถานที่ต่าง ๆ อย่างเป็นประจำาและต่อเนื่อง
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2. Distribution Channel Management: The Company focuses on retail customers through various distribution channels  
 such as bancassurance, agent and broker channel.  Training courses about non-life insurance are provided to increase the  
 qualities of agents and brokers.  The Company has been seeking strong business partners to expanding retail customer  
 base through various channels. It also supports each distribution channel to become more efficient by focusing on  
 expanding the business through direct channel that has potential to grow, including digital direct sales channels.  
 The distribution channels are managed based on target, income and profit of each channel as well as having the  
 appropriate control of cost of sales in accordance with the sales standards by taking into account the best quality of  
 service and satisfaction of the customers.
3. Development of Work Processes: The Company aims to develop and improve the management structure, work processes  
 to be concise in order to speed up the work processes, improve service efficiency to meet the needs of every customer  
 level.  Since the customer behavior is always changing with technological advancement, it is necessary to continuously  
 improve the services to be in line with the change and to be able to maintain ranking in the market while having sustainable  
 growth.  Development of this work process is based on the lean methodology applied directly from each department  
 emphasizing the development of service quality both internal and external customers in order to provide customers good  
 service, convenience and speed, and help reduce operating costs.  The underwriting guideline is improved for effective  
 underwriting in accordance with the assessment principles and fairly assess the risk level of each customer.
4. Human Resource Development: The Company has plan to develop human resource by training every employee regardless  
 of his/her position.  The training programs covers comprehensive topics including insurance, business administration and  
 information technology that could improve customer service.  The programs are available in the form of e-Learning and  
 Annual workshop.  Moreover, the Company provides a career path management program to every employee and  
 consistently build the organizational culture that instills service mindset in employee by implementing guideline and  
 policy for them to follow to ensure that the Company would provide the best service.
5. Information Technology Improvement: Due to the shift in customer’s behavior in digital age, the Company’s service and  
 information system need to be improved consistently in order to keep up with the change and ensure its competitiveness 
 and provide the impressive and reliable service to the customers in every segment.  The Company has studied and  
 searched for innovative approach and looked for the method to apply new software to help improve its efficiency of the  
 business operation and workflow.  The Company has implemented new internal management software including Enterprise  
 Resource Planning, Cloud Technology, Business Process Management, Robotic Process Automation, Web Application and  
 Mobile Application.  The implemented software can decrease operating time and make the service be more convenient  
 for the customers and business users.  Moreover, it would provide more cost-effective approach in the business operation  
 and improve the Company’s information system and software in the long run.  With better information system, the Company  
 can enable to process and analyze information better and be able to perform better in term of decision making.   
 The improved information system include the development of e-Commerce, e-Policy, e-Claim and e-Service that could  
 support sales department and agents to be able to provide seamless service for customer efficiently.
6. Public Relation: Public imagine and MTI’s branding-the Company aims to increase trust and confidence of the customers  
 through various media channels with more focus on online channel and to improve customer relationship management  
 for better engagement in order to communicate brand awareness for strengthening relationship with every stakeholder  
 through creative activities and CRM projects.  In addition, the Company has created the plan to increase customer  
 satisfaction to increase the possibility of word-of-mouth marketing and expand new customer segment in the future.   
 Moreover, the Company has focused on providing appropriate promotion and benefit to the engaged customer in many  
 activities and aimed to expand product channel to fit with every change in customer behavior.
7. Corporate Social Responsibility: The Company has strong determination to give back to the community with wide range  
 of CSR activities, by offering the opportunities for the employees to engage in CSR project.  The Company has continually  
 organized the project that could encourage better community, better relationship in family, better opportunity for children  
 in term of education and better quality of life of people with disability.  In term of public interest, the Company has funded  
 project that help the community such as Madame’s Kitchen that gives food for people in need. The new volunteer activity  
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอำานาจในการควบคุมบริษัทฯ

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
N/A

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต 
   ของสำานักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)
N/A

1.1.5 ข้อมูลบริษัท

  ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

  ชื่อย่อ MTI

  ทะเบียนเลขที่               0107551000151

  ประกอบธุรกิจ               รับประกันวินาศภัย

  สถานที่ตั้ง เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  โทรศัพท์ 0 2665 4000, 0 2290 3333

  โทรสาร 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033

  เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com

  ทุนจดทะเบียน 590,000,000 บาท

  ทุนชำาระแล้ว 590,000,000 บาท

  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น

  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
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 that provides the opportunities for new joiners to initiate CSR project. Every employee in the Company has consistently  
 volunteer to go to various places to promote and drive CSP project.

1.1.2 Key Change and Development
The Company has no key change and development regarding change in the power to control the business.

1.1.3 Use of fund from Public Offering of Equity or Bond
N/A

1.1.4 Commitments provided in the Registration Statement and/or the Approval Conditions
N/A

1.1.5 Corporate Information

  Company Name Muang Thai Insurance Public Company Limited

  Initial MTI

  Public Company Registation No. 0107551000151

  Type of Business Non-Life Insurance

  Head Office 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

  Telephone 0 2665 4000, 0 2290 3333

  Facsimile 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033

  Website www.muangthaiinsurance.com

  Authorized Registered Capital 590 Million Baht

  Paid-up Capital 590 Million Baht

  Number of Paid-up Ordinay Shares 59 Million Shares

  Par Value Per Share 10 Baht
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1.2  ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ โดยรวมเป็นดังนี้

ประเภท
สัดส่วนรายได้ (%)

2559 2560 2561 2562 2563

 อัคคีภัย 10.81 9.43 9.34 9.53 9.21

 ทะเลและขนส่ง 0.54 0.68 0.72 0.59 0.60

 รถยนต์ 42.51 44.13 44.08 43.61 46.22

 เบ็ดเตล็ด 22.33 22.45 22.24 22.17 20.36

รวม 76.19 76.69 76.38 75.90 76.39

 จากการลงทุน 5.21 5.48 5.66 5.73 3.79

 อื่นๆ 18.60 17.83 17.96 18.37 19.82

รวมทั้งสิ้น 100 100 100 100 100

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ท้ังการรับประกันภัยทางตรง และการรับประกันภัยต่อผ่านช่องทางการจัด
จำาหน่ายครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งช่องทางตัวแทน (Agent) นายหน้า (Broker) ธนาคาร (Bancassurance) ทางโทรศัพท์ (Tele Market-
ing) ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ โดยตรง (Walk In) ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยจัดประเภทของการรับประกันภัยที่มีให้บริการออก
เป็น 4 ประเภท ดังนี้
  1. การประกนัอคัคภียั ใหค้วามคุม้ครองทรัพยส์นิทัง้สว่นบคุคล และภาคธรุกจิ โดยมปีระเภทการรบัประกนัภัย และแผนการรบัประกนัภยั 
   ที่ให้ความคุ้มครองที่แตกต่าง และหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน
  2. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการโดยมีประเภทกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมท้ังการขนส่งสินค้า 
   ทางทะเล ทางอากาศ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ตลอดจนประกันภัยตัวเรือ
  3. ประกนัภยัรถยนต ์ใหค้วามคุม้ครองรถยนต ์ตลอดจนความรบัผดิท้ังตอ่ชวีติ รา่งกายและทรพัยส์นิของบคุคลภายนอก ประกอบดว้ย 
   ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซ่ึงในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทฯ ได้จัดให้ 
   มีแผนความคุ้มครอง ที่หลากหลาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  
   และ ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพาะภัยที่ให้เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ กรณีผู้ขับข่ีรถยนต์ 
   เป็นฝ่ายถูก คุ้มครองรถเสียหายจากน้ำาท่วม โจรกรรมสำาหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ รวมถึงเงินชดเชยรายวันกรณี 
   เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้นจากอบุตัเิหตรุถยนต ์เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั 
   ที่แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน
  4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยที่นอกเหนือจาก 3 กลุ่มข้างต้น เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันภัยความ 
   รับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยความซื่อสัตย์ ประกันภัยคุ้มครองรถจักรยาน ประกันภัย 
   สัตว์เลี้ยง ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า มีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกทำาประกันภัยตามความต้องการ

นโยบายการวิจัยและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญกับการให้บริการท่ีเป็นเลิศ ประกอบกับในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมานั้นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นการให้บริการที่ครบวงจรเพื่ออำานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง ในด้านการพัฒนากระบวนการภายในองค์กรบริษัทฯ มุ่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการนำา Business Process Management Platform (BPMP) มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำางานให้
มีประสิทธิภาพ โดยนำาข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการทำางานจากแต่ละกระบวนการทำางานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละขั้นตอนเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการทำางานเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และในกระบวนการทำางานที่มีปริมาณมากและทำาในลักษณะซ้ำากันในรูปแบบเดิม บริษัทฯ 
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1.2  Business Characteristics
1.2.1 Revenue Structure
The Revenue Structure of the Company is as following Details.

Type of Insurance
Revenue Proportion(%)

2016 2017 2018 2019 2020

 Fire 10.81 9.43 9.34 9.53 9.21

 Marine 0.54 0.68 0.72 0.59 0.60

 Motor 42.51 44.13 44.08 43.61 46.22

 Miscellaneous 22.33 22.45 22.24 22.17 20.36

Total 76.19 76.69 76.38 75.90 76.39

 Investment income 5.21 5.48 5.66 5.73 3.79

 Other income 18.60 17.83 17.96 18.37 19.82

Total 100 100 100 100 100

1.2.2 Product Information
1 Product Characteristics
Muang Thai Insurance Public Company Limited has been conducting non-life insurance business both direct insurance and 
reinsurance through various distribution channels such as agent channel, broker channel, bancassurance channel, telemar-
keting channel, walk-in channel and digital channel, etc.  The Company’s insurance is classified into 7 categories as follows.
  1. Fire Insurance: This insurance covers property which belongs to individual and business sector.  The insurance  
   provides various insurance plans with different coverage to serve the insured’s needs in each segment.
  2. Marine and Transportation Insurance: The coverage is specially designed for the entrepreneurs.  The insurance covers  
   sea and air transportation, domestic transportation, carrier liability and vessel.
  3. Motor Insurance: This insurance covers the insured’s car and liability for life, body and property of third party.  There  
   are compulsory and voluntary insurance. In order to fully serve the insured’s needs, the Company provides different  
   plans of voluntary insurance such as type 1, type 2 and type 3.  In order to meet the needs of the insured, there is  
   a special insurance plan which covers travel compensation paid to an insured during car reparation in case of being  
   the right party, car damaged from flood, personal belonging robbery inside car, daily hospital compensation in case  
   of hospitalization as inpatient caused by car accident.
  4. Miscellaneous Insurance: Apart from 3 types of insurance mentioned above, there are other types of insurance such  
   as personal accident and health Insurance, public liability insurance, golfer insurance, fidelity guarantee insurance,  
   bicycle insurance, pet insurance, trade credit insurance, etc. in order to provide variety plans for the customers to  
   select as they desire.

Research and Development Policy
The Company has constantly focused on providing excellent service.  During the past years, the Company has implemented 
various technological changes which are one of the key factors affecting consumer behavior in digital age, by providing a full 
range of services to facilitate customers is the top priority.  For internal process development, the Company has constantly 
developed and improved the work process.  In the past, Business Process Management Platform (BPMP) has been used to 
improve efficiency of work processes.  It extract information in real-time on the Company’s operation and actual process which 
leads better service delivery for every stakeholder.  The improvement will enable the Company to process the high volume 
and repetitious tasks. In addition, the Company has applied robot technology called Robotic Process Automation (RPA) to 
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ก็ไดน้ำาเอาเทคโนโลยทีางดา้นหุน่ยนต ์Robotic Process Automation (RPA) มาใชใ้หก้ารทำางานใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและลดตน้ทุน
การดำาเนินงานได้ในอนาคต รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการออกใบเตือนต่ออายุประกันภัยอัตโนมัติสำาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบคุล กระบวนการออกเอกสารโดยอตัโนมตัเิพือ่ใชใ้นการขออนมุตัสิำาหรบัการตอ่อายกุรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยสิ์นทุกชนดิ 
กระบวนการตรวจสอบการทำางานของเซิร์ฟเวอร์ และกระบวนการปิดเคลมค้างที่เกินกำาหนดเวลา เป็นต้น โดยในปี 2563 มีการดำาเนินการ
โครงการพัฒนา Enterprise Resource Planning (ERP) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และมีการนำา Cloud Technology มาประยุกต์ใช้ในระบบ
การบัญชี การเงินและ การบริหารงบประมาณของบริษัทฯ อีกทั้งในปี 2564 บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อสร้างความชำานาญและนำา
ความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในกระบวนการทำางานของหน่วยงานตนเอง

2 การตลาดและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและการแข่งขันปี 2563
ภาพรวมตลาดประกันวินาศภัย จากข้อมูลของสำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (ตาม Distribution Channel Report) ในปี 2563  
มีเบี้ยประกันภัยรับตรง 254,377 ล้านบาท มีอัตราเติบโตร้อยละ 3.9 โดยธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2563 
จำานวน 146,392 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.5 ของตลาดประกันวินาศภัย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.4 และหากพิจารณาเฉพาะ
การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจมอีตัราเตบิโตรอ้ยละ 1.4 มเีบีย้ประกนัภยัรบัตรงจำานวน 127,717 ลา้นบาท ภาพรวมของตลาดประกนัภยั
รถยนตม์กีารเตบิโตคอ่นข้างน้อย โดยเฉพาะบริษทัทีม่สีดัสว่นทางการตลาดดา้นรถยนตค์อ่นขา้งสงูมกีารเตบิโตทีล่ดลงจากปกีอ่น สบืเนือ่งจาก
ในปี 2563 มีการระบาดของ Covid-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำาให้มีการประกาศล็อกดาวน์ ทำาให้มีการใช้รถยนต์น้อยลง อุบัติเหตุ
บนท้องถนนจึงลดลง ส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทน หรือ Loss Ratio% ไม่ได้ปรับเพิ่มตามที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้

สำาหรับประกันภัยวินาศภัยอื่น ๆ  นอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2563 จำานวน 107,984 ล้านบาท คิด
เปน็สดัสว่นรอ้ยละ 42.5 ของตลาดประกนัวินาศภยั มอีตัราเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 7.6 โดยมผีลมาจากการรบัประกนัภยัเบด็เตลด็ มอีตัราเตบิโต
สงูสุดถึงรอ้ยละ 9.2 โดยเตบิโตสงูข้ึนจากการประกนัสขุภาพ โดยเฉพาะประกนัภัยโควดิ-2019 สง่ผลให้ประกนัสขุภาพมอีตัราเตบิโต สงูขึน้เมือ่
เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัปกีอ่น อยูท่ีร่อ้ยละ14.2 เมือ่รวมกบัประกนัสขุภาพตวัอืน่ สอดรบักบันโยบายของรฐับาลทีใ่หน้ำาเบีย้ประกนัสขุภาพ 
ตนเองมาหักลดหย่อนภาษีรายได้ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตน้ัน มาจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี สำาหรับปี 
การผลติ 2562-2563 ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการดำาเนนิโครงการตอ่เนือ่งจากปกีอ่น ในสว่นของการประกนัภยัอคัคภียัมเีบีย้ประกนัภยั
รับตรงรวมอยู่ที่ 10,120 ล้านบาท มีอัตราเติบโตใกล้เคียงปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ส่วนการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง มีเบี้ยประกัน
ภัยรับตรงรวมอยู่ที่ 5,285 ล้านบาท มีอัตราเติบโตลดลงอยู่ที่ร้อยละ -3.6 ปัจจัยสำาคัญนั้นมาจากการระบาดของ Covid-19 ทำาให้เศรษฐกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ หยุดชะงัก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

จากสภาพการแข่งขันของตลาดประกันวินาศภัย เมืองไทยประกันภัย ได้วางนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม แต่มี
การปรับราคาสำาหรับลูกค้าที่มีระวัติการเรียกร้องค่าสินไหมสูงบางรายขึ้น และรักษางานต่ออายุ ในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ ให้เพิ่มสูงขึ้น ส่วนของ
ประกันภัยรถยนต์ได้ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา จากการออกผลิตภัณฑ์ในราคาท่ีเหมาะสมและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แขง่ขนั โดยออกแคมเปญ Easy Type 1 ทีเ่ปน็เบีย้ประกันภยัแยกตามรายรุน่รถยนต ์ออกมาเพือ่ตอบโจทยใ์นกลุ่มลูกคา้เปา้หมาย นอกจาก
นียั้งเพิม่วธีิการชำาระเบ้ียประกนัภยัแบบผอ่นชำาระ เพ่ืออำานวยความสะดวก สำาหรบัลกูคา้ และตวัแทนของบรษัิทฯ ในภาวะท่ีเศรษฐกจิฝดืเคอืง 
และเพิ่มสัดส่วนในงานประเภท Non-Motor ทุกประเภท เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัย 
การเดินทางในประเทศ เป็นต้น

ภาพรวมตลาดประกันวินาศภัย จากข้อมูลของสำานักงาน 

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (ตาม Distribution Channel Report)  

นปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับตรง 254,377 ล้านบาท 

มีอัตราเติบโตร้อยละ 3.9
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make the operation more efficient and reduce operating costs in the future.  The process that has been automated are the 
notification system of PA insurance renewal, the underwriting process of IAR, the process of revised information and the 
process of closing overdue claim.  In 2020, the Company has implemented the Enterprise Resource Planning development 
project on its internal process.  Moreover, Cloud Technology has been applied in the Company’s accounting, financial and 
budget management systems in order to process information more efficiently.  Therefore, it is necessary to focus on the 
development of the Company’s employees to learn these technologies and build their expertise and apply this knowledge to 
work processes for their own departments.

2 Marketing and Competition
Insurance Industry and Competition in 2020
According to the Distribution Channel Report from IPRB in 2020, an overview of non-life insurance had Direct Insurance 
premium at 254,377 million Baht, with a growth rate of 3.9%.  57.5 of the total non-life insurance direct premium was 
generated from Motor Insurance with 146,392 million Baht and it had an average growth rate of 1.4%.  Considering only 
Voluntary Motor Insurance, the growth rate was at 1.4% with Direct Insurance premium of 127,717 million Baht.  An overall 
market of Motor Insurance showed a declining growth from 2019.  This impact affected especially to the companies that 
hold higher market share in Motor Insurance.  Due to Covid-19 outbreak in 2020, resulting to the lockdown announcement, 
lesser cars were used affected the traffic accidents reduced in 2020.  As a result, the compensation rate or Loss Ratio% 
did not increase as forecasted in 2019.

For Non-motor insurance, Direct Insurance premiums was 107,984 million Baht, accounting for 42.5% of the non-life insurance  
market in 2020.  The average growth rate was 7.6% due to Miscellaneous Insurance that had the highest growth rate of 9.2%, 
resulting from higher growth rate of Health Insurance, especially from Covid-19 insurance.  As a resulting, Health Insurance 
grew higher when compared with the same period last year at 14.2%.  This was in-line with the government’s policy to take 
Health Insurance premiums for calculating an income tax as deductions.  Moreover, the factor that contributed to the growth 
of Miscellaneous Insurance came from the Crop Insurance program for the production year of 2019-2020 that the cabinet 
had approved to continue the project from 2019.  As for the Fire Insurance, the Direct Premium was 10,120 million Baht, 
with a similar growth rate of the previous year at 0.5%.  Marine Insurance total Direct Insurance premium was 5,285 million 
Baht reflected a declined growth rate of -3.6%.  This was mainly affected by the Covid-19 outbreak on which both domestic 
and foreign economies were disrupted compared to the same period in 2019.

From the competitive situation of the non-life insurance market, the Comapny has put in place a marketing policy which is 
focusing on retaining the existing customer and renewal customer base.  However, there may be the process of price revising 
for the selected customers who have a continuing high compensation rate.  As for Motor Insurance, the pricing strategy is 
used, in which the new developed products will be revised to have reasonable price and better serve its customer needs, 
therefore increase the competitiveness within the market, such as launching the Easy Type 1 campaign that the premium 
is classified by car model to meet the needs of target customers.  It also adds an installment payment method to facilitate 
the customers and agents in conditions of economic tightness and increase the proportion in all types of Non-Motor product, 
such as Personal Accident insurance, Health insurance, Miscellaneous Insurance and Domestic Travel Insurance, etc.

According to the Distribution Channel Report from IPRB in 2020, 

an overview of non-life insurance had Direct Insurance premium 

at 254,377 million Baht, with a growth rate of 3.9%
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ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกแคมเปญ “เชื่อแป้ง 2” ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
แผนใหม่ออกสู่ตลาดโดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ประกันภัยรถยนต์ 2+ Care และ 3+ Care, ประกันสุขภาพ Health Trust, ประกันสุขภาพ Health  
Mini, ประกันสุขภาพ Health Me, ประกนัภยัอบัุตเิหตสุว่นบคุคล PA Simple, ประกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล PA Trust, ประกนัภัยการเดนิทาง 
TA ปนัสขุ ซึง่กลุม่ผลติภณัฑป์ระกนัภยัเหลา่นีไ้ดอ้อกแบบเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมายของบรษิทัฯ และชอ่งทางการขายตา่ง ๆ

3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ประกันภัยรถยนต์ 2+ Care และ 3+ Care
ประกันภัยรถยนต์สำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ ประเภท 2+ และ 3+ ที่เพิ่มความคุ้มครอง
1. การประกันภัยโจรกรรมสำาหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์
2. เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
3.  บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีเป็นฝ่ายถูก (บริการเสริม)

ประกันสุขภาพ Health Me
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล มีจุดเด่นคือความคุ้มครองสูง ครบครัน สำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองหลักดังนี้
1.  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
2.  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้
1.  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 
2.  ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
3.  ผลประโยชน์โรคร้ายแรง
4.  ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

สามารถเลือกแผนกรณีมีความเสียหายส่วนแรก (Deduct) ดังนี้
1.  Deduct 20,000 บาท
2.  Deduct 50,000 บาท
3.  Deduct 100,000 บาท

ส่วนลดกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- 1 ปี 5%
- 3 ปีติดต่อกันรับส่วนลด 10%
- 5 ปีติดต่อกันรับส่วนลด 15%

ประกันสุขภาพ Heath Mini
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ราคาย่อมเยา สำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองหลักดังนี้
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

ประกันสุขภาพ Health Trust
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล มีจุดเด่นคือค่าห้องสูง สำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองหลักดังนี้
1.  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
2.  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
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In the year 2020, the Company has launched a campaign “Believe in Pang 2” which was the brand image of credibility, and 
offered new insurance products to the market which are Motor insurance 2+ Care and 3+ Care, Health Trust Insurance, Health 
Mini Insurance, Health Me Insurance, PA Simple, PA Trust (Personal Accident Insurance), TA Punsook (Travel Insurance), 
which the products are designed to be able to reach the Company target customers, and various sales channels as well.

3 Products and Services 
Product Development
Motor 2+ Care & 3+ Care
Motor Insurance Type 2+ and 3+ for all channels with additional coverage as follows:
1. Theft for personal property in car.
2. Compensation due to a collision with other land vehicles.
3. Car replaced the insured car during repair in case the insured is the right party (Optional service)

Health Insurance: Health Me
Individual health insurance for all channels with outstanding feature which is high coverage as follows:
1. Medical expenses during hospitalization as inpatient due to accident or illness.
2. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability caused by accident. (Or.bor. 1)

Optional benefit for additional purchase
1. Medical expenses for outpatient in a hospital or medical facility due to accident or illness (OPD)
2. Daily hospital compensation during hospitalization as inpatient due to accident or illness.
3. Critical illness benefit.
4. Daily income compensation during hospitalization as inpatient caused by critical illness.

Insurance plan with deductible
1. Deductible of 20,000 Baht
2. Deductible of 50,000 Baht
3. Deductible of 100,000 Baht

Discount provided in case of no claim bonus (NCB)
• 1 year: 5%
• 3 consecutive years: 10%
• 5 consecutive years: 15%

Health Insurance: Health Mini
Individual health insurance for all channels with affordable price per following details:
1. Medical expenses during hospitalization as inpatient due to accident or illness.
2. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability caused by accident. (Or.bor. 1)

Optional benefit for additional purchase
1. Medical expenses for outpatient in a hospital or medical facility due to accident or illness (OPD)

Health Insurance: Health Trust
Individual health insurance for all channels with high room benefit per following details:
1. Hospitalization in a hospital or medical facility. (Inpatient)
2. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability caused by accident. (Or.bor.1)
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สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
2. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
3. ผลประโยชน์โรคร้ายแรง
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Simple
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองทั้งหมดดังนี้
1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
 (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำาร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
2.  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากรวมการถูกฆาตกรรม/ทำาร้ายร่างกาย
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
4.  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม/ทำาร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
5.  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม/ทำาร้ายร่างกาย และจาก 
 การขับขี่/ โดยสารรถจักรยานยนต์)

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Trust
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองทั้งหมดดังนี้
1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม/ 
 ทำาร้ายร่างกาย)
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม/ทำาร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
4. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม/ 
 ทำาร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/ โดยสารรถจักรยานยนต์)
5. คุ้มครองหนี้ค้างชำาระ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
6. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ TA ปันสุข
ประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคลและแบบกลุ่มในประเทศไทย สำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองหลักดังนี้
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
3. ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง
4. ผลประโยชน์การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำานวนวันเดินทาง
ความคุ้มครองที่มอบเป็นสิทธิพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบจ่ายตามจริง
*ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาเอาประกันภัย และขยายระยะเวลาหลังสิ้นสุด
ระยะเวลากรมธรรม์ประกันภัยเดินทางอีก 14 วัน (เฉพาะความคุ้มครองดังกล่าว)
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Optional benefit for additional purchase
1. Medical expenses for outpatient in a hospital or medical facility due to accident or illness (OPD)
2. Daily hospital compensation during hospitalization as inpatient due to accident or illness.
3. Critical illness benefit.
4. Daily income compensation during hospitalization as inpatient caused by critical illness.

Personal Accident Insurance: PA Simple
Personal accident insurance for all channels with the coverage as follows:
1. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor.1) caused by general  
 accident. (excluding murder/assault and ride a motorcycle/travel as a passenger on motorcycle)
2. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor.1) caused by murdering  
 or assaulting.
3. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor.1) caused by riding  
 a motorcycle/travelling as a passenger on motorcycle.
4. Medical expense in case of accident (including murder/assault and ride a motorcycle/travel as a passenger on motorcycle)
5. Daily hospital compensation in case of hospitalization as inpatient caused by accident. (including murder/assault and ride  
 a motorcycle/travel as a passenger on motorcycle)

Personal Accident Insurance: PA Trust
Personal accident insurance for all channels with the coverage as follows:
1. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor.1) caused by general  
 accident. (including murder/assault)
2. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor.1) caused by riding  
 a motorcycle/travelling as a passenger on motorcycle.
3. Medical expense in case of accident (including murder/assault and ride a motorcycle/travel as a passenger on motorcycle)
4. Daily hospital compensation in case of hospitalization as inpatient more than 7 days from the accident date (including  
 murder/assault and ride a motorcycle/travel as a passenger on motorcycle)
5. Coverage for outstanding debt in case of loss of life from general accident (not included while travelling or as a passenger  
 on motorcycle)
6. Funeral and cremation expense caused by accident and illness.

Domestic Travel Insurance: TA Pansook
Individual and group domestic travel insurance for all channels with the coverage as follows:
1. Loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability caused by accident (including riding a motorcycle/ 
 travelling as a passenger on motorcycle)
2. Medical expense in case of accident during travel.
3. Trip cancellation.
4. Loss or damage to baggage or personal effects.
5. Third party liability.
6. Trip curtailment.
Special coverage as a privilege to the insured
Medical expenses caused by COVID-19 per actual expenses.
*Coverage for medical expenses caused by COVID-19 during period of insurance and 14 days extension after the insurance 
policy expires. (For coverage medical expenses caused by from COVID-19 only)
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ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองดังนี้
1. ภาวะโคม่า (Coma)จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำาหรับช่องทางทั่วไปของบริษัทฯ โดยมีความคุ้มครองดังนี้
ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองสำาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20-70 ปี
1.  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม/ 
 ทำาร้ายร่างกาย)
2.  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองสำาหรับบุตรของผู้เอาประกันภัย อายุ 5-20 ปี
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน เฉพาะโรค แบบจ่ายตามจริง ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ด้วยโรคต่อไปนี้
 • โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia)
 • โรคอาหารเป็นพิษ(Food Poisoning) โรคลำาไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis-AGE)
 • โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
 • โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
2. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำาร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสาร 
 รถจักรยานยนต์)

ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก
ประกันภัยคุ้มครองโรคไข้เลือดออก สำาหรับช่องทางธนาคารกสิกรไทย โดยมีความคุ้มครองทั้งหมดดังนี้
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น (แบบจ่ายตามจริง)
2. เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) อยู่ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น

ประกันภัยหายห่วงโรคมะเร็ง
ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็ง สำาหรับช่องทางธนาคารกสิกรไทย โดยมีความคุ้มครองทั้งหมดดังนี้
1. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (รวมมะเร็งผิวหนังเฉพาะมะเร็งผิวหนังชนิดเม็ดสี หรือมะเร็งไฝดำา หรือเมลลาโนม่า (Melanoma))
2. โรคมะเร็งผิวหนังอื่น ๆ ยกเว้น มะเร็งผิวหนังชนิดเม็ดสี หรือมะเร็งไฝดำา หรือเมลลาโนม่า (Melanoma)

ประกันไข้เลือดออก
ประกันภัยคุ้มครองโรคไข้เลือดออก สำาหรับช่องทาง TQM โดยมีความคุ้มครองทั้งหมดดังนี้
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น
2. ผลประโยชน์ชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น 
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
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Coronavirus 2019 Insurance (COVID-19)
Coronavirus 2019 Insurance (COVID-19) for all channels with the coverage as follows:
1. Coma caused by COVID-19
2. Medical expenses caused by COVID-19
3. Daily hospital compensation in case of hospitalization as inpatient caused by COVID-19

PA and Health Insurance on Specific Diseases: Care for Kids
PA and Health Insurance on specific diseases for all channels with the coverage as follows:
Part 1: Coverage for the Insured age 20-70 years old
1. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor.1) caused by general  
 accident. (Including murder/assault)
2. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor.1) caused by riding  
 a motorcycle/travelling as a passenger on motorcycle.
Part 2: Coverage for the Children of the Insured age 5-20 years old
1. Medical expenses in case of hospitalization as inpatient from specific diseases, paid per actual cost per time
 • Pneumonia
 • Food poisoning/Acute Gastroenteritis-AGE
 • Influenza
 • Dengue Hemorrhagic Fever
2. Medical expenses caused by general accident per time (including murder/assault and ride a motorcycle/travel as  
 a passenger on motorcycle)

Dengue Hemorrhagic Fever Insurance (Kasikorn Bank)
Dengue Hemorrhagic Fever insurance for KASIKORN BANK channel with the coverage as follows:
1. Medical expenses in case of hospitalization as inpatient caused by dengue hemorrhagic fever. (Paid per actual cost)
2. Daily hospital compensation in case of hospitalization as inpatient caused by dengue hemorrhagic fever.

Cancer Insurance (Kasikorn Bank)
Cancer insurance for KASIKORN BANK channel with the coverage as follows:
1. All stages of cancer (including Melanoma or Malignant melanoma)
2. Other skin cancer (excluding Melanoma or Malignant melanoma)

Dengue Hemorrhagic Fever Insurance (TQM Broker)
Dengue Hemorrhagic Fever insurance for TQM Broker channel with the coverage as follows:
1. Medical expenses in case of hospitalization as inpatient caused by dengue hemorrhagic fever.
2. Daily hospital compensation in case of hospitalization as inpatient caused by dengue hemorrhagic fever.
3. Medical expenses for outpatient caused by dengue hemorrhagic fever.
4. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Or.bor. 1) caused by general accident.
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำาแนกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 569.8 545.1

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้ - 49.7

ค่าความนิยม 631.9 631.9

สินทรพย์ไม่มีตัวตนอื่น 108.9 130.0

รวม 1,310.6 1,356.7

(1) ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)

ที่ดิน 96.2 96.2

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 410.5 380.1

เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน 58.1 49.3

ยานพาหนะ 5.0 15.7

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - 3.8

รวม 569.8 545.1

 
 อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ประเภทต่างๆของบริษัทมีดังต่อไปนี้
 • อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20-50 ปี
 • เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน 5 ปี
 • ยานพาหนะ 5 ปี

(2) ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ มีดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 19.6

เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน - 2.1

ยานพาหนะ - 28.0

รวม - 49.7
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4 Operating assets
The assets of the Company used in the business operation are identify in main 4 categories as follow:

Type of assets
Net book value as of 

31 December 2019 (Million Baht) 
Net book value as of 

31 December 2020 (Million Baht)

Property, buildings and equipment 569.8 545.1

Right of use assets - 49.7

Goodwill 631.9 631.9

Other intangible assets 108.9 130.0

Total 1,310.6 1,356.7

(1) Fixed assets used in business operations.  Property, buildings and equipment
Fixed assets of the Company are as following:

Type of assets
Net book value as of

31 December 2019 (Million Baht)
Net book value as of

31 December 2020 (Million Baht)

Land 96.2 96.2

Buildings and building improvements 410.5 380.1

Furniture, fixtures, and office equipment 58.1 49.3

Vehicles 5.0 15.7

Assets under construction - 3.8

Total 569.8 545.1

 Approximately useful life of the assets are as follow:
 • Buildings and building improvements 20- 50 years
 • Furniture, fixtures, and office equipment 5 years
 • Vehicles 5 years

(2) Lease agreements used in business operations Right-of-use assets
The total value of right of use assets are as the following:

Type of assets Net book value as of
31 December 2019 (Million Baht)

Net book value as of
31 December 2020 (Million Baht)

Buildings and building improvements - 19.6

Furniture, fixtures, and office equipment - 2.1

Vehicles - 28.0

Total - 49.7
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ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1- 6 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน 4 ปี
ยานพาหนะ 5- 6 ปี

(3) ค่าความนิยม
คา่ความนยิมเกดิขึน้จากการควบรวมกจิการเมือ่วนัที ่20 มถินุายน พ.ศ. 2551 โดยเปน็สว่นของราคาทนุของเงนิลงทนุของบรษิทัฯ ทีส่งูกวา่ 
เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิในบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด และ บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีค่าความนิยมจากการควบรวมกิจการจำานวน 631.9 ล้านบาท บริษัทฯ มีการทดสอบการด้อย
ค่าของค่าความนิยมทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
รวมยังสูงคงกว่าราคาตามบัญชีของค่าความนิยมนั้น

(4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ มีดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43.0 50.8

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 35.5 57.6

ความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจและ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

30.4 21.6

รวม 108.9 130.0

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs or the revalued amount, on the straight-line 
basis over the shorter of their estimated useful lives and the lease term.
Buildings and building improvements 1-6 years
Furniture, fixtures, and office equipment 4 years
Vehicles 5-6 years

(3) Goodwill
Goodwill arose from business combination on 20 June 2008 as part of the Company’s investment costs which were more 
than the fair value of net assets in Muang Thai Insurance Company Limited and Phatra Insurance Public Company Limited.

As of 31 December 2020, the Company had Baht 631.9 million in goodwill from business combination. The Company  
regularly performs the impairment test on goodwill every year to ensure that the recoverable amount of the cash-generating 
unit in goodwill from the consolidation remains above the book value of such goodwill.

(4) Other intangible assets
Other intangible assets of the Company are as follows:

Type of assets
Net book value as of

31 December 2019 (Million Baht)
Net book value as of

31 December 2020 (Million Baht)

Computer software 43.0 50.8

Computer software in progress 35.5 57.6

Network relationship and customer 
relationship

30.4 21.6

Total 108.9 130.0

 
(5) Jobs undelivered. 
The Company has no Jobs undelivered.
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1.3  โครงสร�้งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด ได้ควบรวมกิจการกับ บมจ.ภัทรประกันภัย เมื่อ 20 มิถุนายน 2551 โดยเปลี่ยนชื่อมาเป็น บมจ. เมืองไทย 
ประกันภัย ซึ่งมีเงินลงทุนเดิมก่อนควบกิจการได้แก่ บมจ. เมืองไทยเรียลเอสเตท ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรม เบลลาวิลล่า และ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในประเทศ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.28 และเงินลงทุนใน บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิ์ร้อยละ 14.4 ต่อมาปี 2559 บมจ. เมืองไทยประกันภัย ได้เห็นโอกาส
การขยายธุรกิจด้านการรับประกันภัยในต่างประเทศ จึงได้เข้าร่วมลงทุนใน บจก. เอสที-เมืองไทยประกันภัย ในประเทศลาว ในสัดส่วน 
การถือหุ้นร้อยละ 22.5 จนปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ถือเกินกว่าร้อยละ 10 ใน 3 กลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยมีการแบ่งการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในกลุ่ม ดังนี้

ชื่อบริษัท ST-MUANGTHAI INSURANCE CO., LTD.

สถานที่ตั้ง ถนนสามแสนไทย บ้าน อานุ หน่วย 18 นครหลวง เวียงจันทน์ สปป. ลาว

เบอร์โทรศัพท์ +8562021253079

อีเมล Admin@stmuangthai.com

Facebook www.facebook.com/STMTI

ประเภทธุรกิจ รับประกันภัย

ทุนจดทะเบียน 60,727,240,000 กีบ

ทุนชำาระแล้ว 60,727,240,000 กีบ

จำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นสามัญ 3,036,362 หุ้น

จำานวนหุ้นที่บริษัทถือ หุ้นสามัญ 683,181 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

กลุ่มธุรกิจ
รับประกันภัย

กลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจ
อาหารสัตว์

ST-MTI MTR CARGILL

22.5% 11.28% 14.4%

MTI
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1.3  Shareholding Structure of the Company’s Group
1.3.1 Shareholding Structure of the Company’s Group
Muang Thai Insurance Public Company Limited was born out from the amalgamation between Phatra Insurance Public 
Company Limited and Muang Thai Insurance Company Limited in 20 June 2008.  The investment before the amalgamation 
is in Muang Thai Real Estate Public Company Limited which is the real estate company operating Bella Villa Hotel and 
property for lease business in Thailand, with the proportion of shareholding 11.28%, and investment in Cargill Siam Limited 
which operates Animal feed supplements business in Thailand and overseas, with the proportion of shareholding in preferred 
shares 14.4%.  In 2016, the Company had foreseen an opportunity in expanding the insurance business in other countries,  
the Company therefore invested in ST-Muangthai Insurance Co., Ltd. in Lao People’s Democratic Republic, with the proportion 
of shareholding 22.5%.  Currently, the Company has the investment more than 10%  in 3 businesses.  The shareholding 
structure of the Company is as follows:

Company Name ST-MUANG THAI INSURANCE CO., LTD.

Address Samsenthai Road, Ban Anu, Unite 18, Vientiane Capital,
Lao People’s Democratic Republic

Telephone +8562021253079

e-Mail Admin@stmuangthai.com

Facebook www.facebook.com/STMTI

Type of Business Insurance

Authorized Registered Capital 60,727,240,000 Lao Kip

Paid-up Capital 60,727,240,000 Lao Kip

 Issued Shares Ordinary Shares 3,036,362 Shares

 Shares Held Ordinary Shares 683,181 Shares
representing 22.5% of registered capital

Non-life
Insurance 

Real Estate Animal feed
supplements 

ST-MTI MTR CARGILL

22.5% 11.28% 14.4%

MTI
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ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอนโดมิเนียม ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0 2693 3990-9

ประเภทธุรกิจ โรงแรมรีสอร์ทและอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ทุนจดทะเบียน 4,830,000,000 บาท

ทุนที่ชำาระแล้ว 4,794,064,050 บาท

จำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ ์ 383,406,405 หุ้น

จำานวนหุ้นที่บริษัทถือ หุ้นสามัญ 10,983,945 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ์ 43,094,365 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
รวมคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ11.28 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำากัด

สถานที่ตั้ง เลขที ่130-132 อาคารสนิธร อาคาร 3 ชัน้ 24 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2263 2929

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ทุนจดทะเบียน 48,003,000 บาท

ทุนที่ชำาระแล้ว 48,003,000 บาท

จำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นสามัญ 220,030 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ ์ 260,000 หุ้น

จำานวนหุ้นที่บริษัทถือ หุ้นบุริมสิทธิ ์ 69,120 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 14.4 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

รวมคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 14.4 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
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Company Name Muang Thai Real Estate Public Company Limited

Address 252/6, 7th Floor, Muang Thai-Phatra Condominium,
Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone 0 2693 3990-9

Type of Business Real Estate

Authorized Registered Capital 4,830,000,000 Baht

Paid-up Capital 4,794,064,050 Baht

Issued Shared Ordinary Shares 96,000,000 Shares
Preferred Shares 383,406,405 Shares

Shares Held Ordinary Shares 10,983,945 Shares,
representing 2.29% of registered capital
Preferred Shares 43,094,365 Shares,
representing 8.99% of registered capital
It is 11.28% in total of registered capital

Company Name Cargill Siam Limited

Address 30-132, Sindhorn Building 3, 24th Floor, Witthayu Road, Lumphini,
Pathum Wan District, Bangkok 10330

Telephone 0 2263 2929

Type of Business Animal feed supplements

Authorized Registered Capital 48,003,000 Baht

Paid-up Capital 48,003,000 Baht

Issued Shared Ordinary Shares 220,030 Shares

Preferred Shares 260,000 Shares

Shares Held Preferred Shares 69,120 Shares,

representing 14.4% of registered capital

It is 14.4% in total of registered capital
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1.3.2 ผู้ถือหุ้น
1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
   (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด 11,799,999 20.000%

2 Ageas Insurance International NV 7,200,113 12.204%

3 นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา 3,626,715 6.147%

4 บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำากัด 3,067,851 5.200%

5 นายไพโรจน์  ล่ำาซำา 1,689,010 2.863%

6 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค๊พ 1,543,793 2.617%

7 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำากัด 1,376,680 2.333%

8 นายบรรยงค์  ล่ำาซำา และนางนาถฤดี  วีระเมธีกุล 1,375,000 2.331%

9 นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา 1,338,001 2.268%

10 นายสาระ  ล่ำาซำา 967,326 1.640%

   (ข) บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญ เช่น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำานาจจัดการ
2 การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

1.4  จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
1.4.1  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท เรียกชำาระแล้ว 590 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 59 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
1.4.2  บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
1.4.3  บริษัทฯ ไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน 
   ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

1.5  ก�รออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1  บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
1.5.2  บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
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1.3.2 Shareholders
1 Major Shareholders
  (a) Top Ten Major Shareholders as at 10 March 2021

No. Name of the Shareholder No. of Shares % of Total No. of Shares

1 Muang Thai Group Holding Co., Ltd. 11,799,999 20.000%

2 Ageas Insurance International NV 7,200,113 12.204%

3 Mrs. Nualphan  Lamsam 3,626,715 6.147%

4 Muang Thai Holding Co., Ltd. 3,067,851 5.200%

5 Mr. Pairote  Lamsam 1,689,010 2.863%

6 Aberdeen Small Cap Fund 1,543,793 2.617%

7 Phatra Sampant Co., Ltd. 1,376,680 2.333%

8 Mr. Banyong  Lamsam and
Mrs. Nartrudee  Weeramaeteekul

1,375,000 2.331%

9 Mr. Photipong  Lamsam 1,338,001 2.268%

10 Mr. Sara  Lamsam 967,326 1.640%

  (b) The Company has no group of major shareholders who significantly influence, by behavior, in formulating a policy, 
managing or operating business of the Company such as sending a person to be position as the authorized director.
2 Holding company
 The Company has no holding company.
3 Shareholders’ agreement
 The Company has no shareholders’ agreement.

1.4  Registered and Paid up Capital
1.4.1  The Company has the registered capital of Baht 590 Million and paid up capital of Baht 590 Million, classified 
  as 59,000,000 ordinary shares of Baht 10.- each.
1.4.2  The Company does not have any other securities which are not the ordinary share.
1.4.3  The Company has no shares or convertible securities used as depositary for issuing investment units of Thai Trust  
  Fund and Non-Voting Depository Receipt (NVDR).

1.5  Issuance of other securities 
1.5.1  The Company has no convertible securities.
1.5.2  The Company has no fixed income.
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1.6 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  นอกจาก
นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นคร้ังคราว และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมาย
กำาหนด แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลกำาไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สำาคัญที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 2561 2562 2563*

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น 7.04 7.22 10.02

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 2.82 2.90 4.51

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) 40 40.2 45.0

* การจ่ายเงินปันผลประจำาปี เป็นการจ่ายจากกำาไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ก่อน
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1.6  Dividend Policy of the Company
The Board of Directors may consider paying the annual dividend which must be approved from the Shareholders’ Meeting of 
the Company.  Apart from that, the Board of Directors may consider to pay the interim dividend occasionally and to report 
to the Shareholders’ Meeting for acknowledgement as stipulated by law.  The Board of Directors has the policy to consider 
paying the annual dividend to the shareholders but the dividend payment will depend on the profit, investment plan, related 
laws and the related important business considerations.

History of Dividend Payment

Year 2018 2019 2020*

Earning per share 7.04 7.22 10.02

Dividend per share 2.82 2.90 4.51

Dividend payout ratio (%) 40 40.2 45.0

*Dividend payment is paid from the Company’s profit as at 31 December 2020, approved by Shareholders’ Meeting held on 
28 April 2021.



60 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี (One Report) 2563

2.1 นโยบ�ยและแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกำากับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการ
ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกัน
วนิาศภยั พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้กำาหนดนโยบายโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
องคก์รทำาหน้าทีใ่นการนำานโยบายทีก่ำาหนดไวไ้ปสือ่สารและตดิตาม
ดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้ และรายงานผลให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้น้ีนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งไดถ้กูกำาหนดเปน็ลายลกัษณอ์กัษร โดยมกีารทบทวนและ
สง่หนว่ยงานกำากับดแูลเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่ใหแ้นใ่จว่า การบรหิาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ดำาเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตาม
นโยบายที่กำาหนดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร มั่นใจได้ว่า
ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำาคัญขององค์กรได้อย่างครบ
ถ้วน สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งมีการพิจารณาความ
เสีย่งแบบตรงไปตรงมา ชัดเจน โดยแบ่งตามประเภทความเสีย่งดงันี้

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
 5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
 6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
 7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
 8. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology  
  Risk)
 9. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
10. ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk)
11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)

2.2 ปัจจัยคว�มเสี่ยงต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
 1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงจากการกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ดำาเนินงาน และการนำาไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งรวม

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 Risk Management

ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของ
สาธารณชน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กลุม่งานยทุธศาสตรอ์งคก์ร เปน็หนว่ยงานหลกัท่ีรบัผดิชอบโดยตรง
เกีย่วกบัการกำาหนดกลยทุธแ์ละแผนการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ จึง
มีหน้าที่ในการติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ และบริหาร จัดการปัจจัย
ความเสีย่งดา้นกลยทุธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง และนำาเสนอผลให้กบัผูบ้รหิาร
ระดับสูง รวมทั้งสายงานและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจในเรื่องที่สำาคัญ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนรับมือ และเตรียมการต่าง ๆ อย่างเป็นขั้น
ตอน ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบสำาคัญคือ
• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกำาหนดราคา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
สำาหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัใหมท่กุชนดิ จะตอ้งผา่นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งประกอบด้วยผู้
แทนจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกอ่น โดยคณะกรรมการฯ จะรว่มกนั
สอบทานความเหมาะสมของความคุม้ครอง รวมทัง้ไดใ้ชว้ธิกีารทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไปในการกำาหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำาหนดขึ้น เพียง
พอ เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ เมื่อมีการนำาไปใช้แล้ว จะ
ติดตามผลการดำาเนินงานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพื่อพิจารณาว่า
จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรือ
อัตราเบ้ียประกันภัยหรือไม่ และอย่างไร นอกจากน้ี ในทุกครั้งที่
มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้
ข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้ในการประเมินความ
เสี่ยงต่าง ๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสำาหรับ
การดำาเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตาม
ความคาดหวัง
• การขายและการบริหารช่องทางการจำาหน่าย
การขายและการบริหารช่องทางจำาหน่ายมีความสำาคัญต่อการ
แสวงหาและควบคมุรายไดเ้พือ่ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายของบรษัิทฯ 
ทั้งในด้านจำานวนเงินและสัดส่วนของเบี้ยประกันภัย ฝ่ายขายจะทำา
หน้าท่ีหลักในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและช่องทางการ
ขายทั้งหมด รวมทั้งช่วยในการประสานงานอื่น ๆ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่ายอดขายจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในการนี้ ฝ่ายขายจะ
ต้องติดตามยอดขายของช่องทางที่รับผิดชอบและรายงานให้กับผู้
บริหารสายงานอย่างสม่ำาเสมอ รวมท้ังมีการติดต่อสื่อสารปัญหา
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2.1 Risk management policy and Risk
  Management Guideline
The Company has provided the comprehensive risk  
management per the notification of the Office of Insurance 
Commission (OIC) on the Criteria, Procedures, and Conditions  
for Supervising Enterprise Risk Management and Own Risk 
and Solvency Assessment of Non-life Insurance Companies 
B.E. 2562 (2019).  The Board of Directors has assigned 
the Risk Management Committee to define the policies with 
the approval from the Board of Directors and assigned the 
Risk Management Department to communicate the defined 
policies and monitor within the Company in order to comply 
with the guideline and to continuously report to the Board 
of Directors.  The risk management policy has been set in 
writing and submitted to the Office of Insurance Commission 
(OIC) annually.  The Committee must ensure that the risk  
management of the Company has been implemented  
appropriately per the policy requirement and conformed to the 
Company’s strategies and assure that the policy thoroughly 
covers the risks and the important issues of the Company.  
Types of risk are classified as follows:

 1. Strategic Risk
 2. Insurance Risk
 3. Liquidity Risk
 4. Operational Risk
 5. Market Risk
 6. Credit Risk
 7. Reputation Risk
 8. Information Technology Risk
 9. Catastrophe Risk
 10. Emerging Risk
11. Group Risk

2.2 Risk factor of business operation
 1. Strategic Risk
Strategic risk means risks and uncertainties that arisen 
from policy, strategic plan, operational plan and improper 
implementation or non-correspondence with internal factors 
and also external scenarios, including social development, 
technology and public expectation.
Risk Management Guideline
The Corporate Strategy Group has main responsibility for 
the continuous monitoring, study, analysis and research on 
the strategic risk factors and the results will be presented  
to the top management, including the related groups  
and departments on the periodic basis.  All the important  
issues will be prudently discussed among all of the related  
parties in order to reach the best solution among the  
changing environment.  Which has important components 
as follows;
• Product Development and Premium Pricing
New products and premium rates must be prior approved 
by the Product Development Committee (PDC) which  
consists of the representatives from all relevant departments.  
The Committee will review the suitability of the coverage, 
including the use of widely-accepted actuarial methods  
to determine the premium rate to ensure that the premium 
rate is adequate, suitable and competitive.  Once launched, 
each product performance will be monitored to see if there 
is any necessity to revise the coverage or premium rate.  
Moreover, when a new product is requested, the related 
units will provide all necessary information in order to help 
assessing all risk factors associated with the new product  
and find suitable method to ensure that the product  
can be developed and the sales volume target can be 
achieved.
• Sales and Distribution Channel Management
Sales and distribution channel management are critical to 
acquire and control premium in line with the Company’s 
target for both amount and proportion.  Sales Department 
takes the main role in presenting products to the prospect 
insured via all distribution channels and coordinating with 
the related parties to ensure that the sales target can be 
achieved.  In this regard, the Sales Department has to  
monitor the business volume from the channels that they are 
responsible and to regularly report to the Group Head.  The 
problem and obstacle will be identified and communicated 
among all related functions to ensure that such problem will 
be solved efficiently.
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และอุปสรรคจากภายนอกให้กับหน่วยงานภายในเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance  
  Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความ
รุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้
ในการกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำานวณเงินสำารอง และการ
พิจารณารับประกันภัย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• การพิจารณารับประกันภัย
บรษิทัฯ จะพจิารณาอยา่งละเอยีดถงึระดบัความเสีย่งภยัทีร่บัโอนวา่
อยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัฯ รบัเสีย่งไดห้รอืไม ่โดยองิจากคูม่อืและอตัราเบีย้ 
ประกันภัยที่กำาหนดขึ้น มีการติดตามและควบคุมการกระจาย
ตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวท้ังในทาง
ภูมิศาสตร์ และประเภทของความเสี่ยง สำาหรับความเสี่ยงภัยที่
อยู่ในระดับสูงเกินกว่าบริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำาพัง 
ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ 
ผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และ 
วิธีที่เป็นการทำาเฉพาะราย ซึ่งการเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะ 
พิจารณาที่ความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ 
บริษทัฯ ยังมีการบรหิารพอร์ตการรับประกนัภยัใหม้สีดัสว่นของการ
ประกันภัยต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวมของผลการ 
พจิารณารบัประกนัภยั และใหส้อดคลอ้งกบัจดุแขง็และเปา้หมายของ 
บริษัทฯ
• การจัดการสินไหม และการสำารองค่าสินไหมทดแทน
ในการต้ังเงินสำารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป คำานวณและรับรองโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำากับดูแล 
มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำารอง มีการ 
จัดตั้งคณะ กรรมการพิจารณาสินไหมประกันภัยทั่วไป พิจารณา
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำารองของบริษัทฯ อย่าง
สม่ำาเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินสำารองที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่สมเหตุสม
ผล และเพยีงพอสำาหรบัภาระผกูพนัทีบ่รษิทัฯ มตีอ่ผูเ้อาประกนัภยั 
ในอนาคต
• กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
บริษัทฯ ได้จัดทำากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกจิประกนั
ภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงโดย
รวมของบริษัทฯ ที่จะต้องได้รับการทบทวน และผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการกำากับการประกันภัยต่อ คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง คณะอำานวยการบริหาร และคณะกรรมการบ
รษิทัฯ ตามลำาดบั โดยประกอบดว้ยกระบวนการคดัเลอืกแผนประกนั
ภัยต่อที่เหมาะสม การนำาไปปฏิบัติใช้ การตรวจสอบและติดตาม 
การทบทวน การควบคุม และการจัดทำาเอกสารที่เกี่ยวข้องการ

ประกันภัยต่อของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของบริษัทฯ ต้นทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพ
คล่อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
บรษัิทฯ มกีารกำาหนดขดีจำากัดการกระจกุตวัสำาหรบัภาวะความเสีย่ง
ต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใด เช่น
 1. กำาหนดการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อท่ีเข้าร่วมใน 
  สัญญาประกันภัยต่อ โดยคำานึงถึงขนาดของสัญญาประกัน 
  ภัยต่อ และสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละ 
  ราย โดยพิจารณาลำาดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของ 
  ผู้รับประกันภัยต่อประกอบด้วย เพ่ือป้องกันการกระจุกตัว 
  ที่อาจจะเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมาก 
  เกินไป
 2. พิจารณาสัดส่วนทีจ่ัดสรรใหก้ับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผูน้ำา 
  ในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภัยท่ีเอา 
  ประกันภัยต่อ

 3. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity  
  Risk)
หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถชำาระหน้ีสนิ 
หรอืภาระผกูพนัเมือ่ถึงกำาหนด เนือ่งจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัย ์
เปน็เงนิสดได ้หรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิทนุไดเ้พยีงพอ หรอืสามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• การบริหารเงิน
เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์
ทีม่สีภาพคลอ่งสงู ประกอบกบัมกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ
สามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอด
เวลา ในกรณท่ีีตอ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนเปน็จำานวนท่ีมากเกนิกวา่
ปริมาณเงินสดประจำาวันที่มีอยู่ ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้
ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพ่ือให้เพียงพอต่อการชำาระ
หนี้สินที่ถึงกำาหนด ทำาให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่
ในระดับที่ควบคุมได้

บริษัทฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ที่ยอมรับโดยทั่วไป คำานวณและรับรอง 

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานกำากับดูแล
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 2. Insurance Risk
Insurance Risk means the risk which may arise from the 
fluctuation in the frequency, severity and timing of loss which 
may be deviated from the assumption used in determining 
the premium rate, reserve calculation and underwriting.
Risk Management Guideline
• Underwriting
The Company will thoroughly consider the acceptable level 
of risk taken by referring to the handbook and the predefined  
premium rates, to monitor and control the proper risk  
diversification, not aggregate by geography and size of 
risk.  Risk that has the level higher than the Company can 
retain will be ceded to the reinsurers, through annual treaty 
reinsurance contract and facultative reinsurance, which the 
Company will select the reinsurers by considering their 
financial stability as the first priority.  The Company also 
prudently manages the proportion of insurance portfolio, for 
both underwriting result and in line with the strength and 
the target of the Company.
• Claim Management and Claim Reserve
Reserves are calculated based on the widely-accepted 
actuarial methods and certified by the licensed actuary.  
The Company has been regularly monitoring and analyzing 
the changes of reserves, has set up the Non-Motor Claims 
Committee and has regularly considered the factors which 
may affect the set up of Company’s reserves in order to 
ascertain that all reserves are justifiable and adequate for 
the Company’s liability toward the Insured in the future.
• Reinsurance Management Strategy
The Company has provided the reinsurance management 
strategy in writing and conformed to the rules and regulations  
of the Office of Insurance Commission (OIC), which is part 
of the risk management framework of the Company and 
must be approved by the Reinsurance Committee, Risk 
Management Committee, Executive Committee and the 
Board of Directors, respectively.  The strategy consists of 

selecting suitable reinsurance plan, implementing, auditing 
and monitoring, reviewing, controlling and providing related 
reinsurance documents by considering the Company’s risk 
appetite, financial cost compares with liquidity, tendency of 
reinsurance market and the Company’s business plan which 
are suitable for the characteristic, size and complexity of 
the Company’s business.
• Concentration Risk
The Company has set the limit of concentration for the risk 
with each reinsurer as follows:
 1. To set the concentration level of the reinsurers who  
  participate in the reinsurance treaty by considering  
  the size of the treaty, financial rating and share to be  
  allocated to each reinsurer to prevent the concentration  
  risk that may arise from the particular reinsurer.
 2. To consider appropriate share to be allocated to the  
  reinsurer who will be the leader in each treaty to be suitable  
  with the size of risk to be ceded.

 3. Liquidity Risk
Liquidity risk means the risk which may arise from the Company’s  
inability to pay the debt or obligation which becomes due,  
because of the inability to convert the assets into cash or cannot  
obtain adequate source of fund or can obtain the required 
source of fund but at higher cost which is not acceptable.
Risk Management Guideline
• Financial Management
To maintain adequate liquidity, the Company has invested in 
highly liquid assets.  The efficient financial management allows 
the Company to consistently maintain cash or cash equivalent 
at an appropriate level.  In case of a big claim arises which 
the total amount to be paid is likely to exceed the daily cash 
on hand, the Finance Department will immediately notify  
Investment Department in advance to adequately liquidate 
the investment assets to meet such demand of cash and to 
make sure that the liquidity risk is under control.

Reserves are calculated based on  

the widely-accepted actuarial methods  

and certified by the licensed actuary.
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• การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างชำาระ
จากการที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ได้กำาหนดแนวทางการติดตามและกำากับฐานะ
การเงินและการดำาเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยใช้ท้ังเกณฑ์
เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ สำาหรับอัตราส่วนเบี้ยประกัน
ภัยค้างรับราคาประเมินต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาบัญชี ซึ่งเป็น
อัตราส่วนหนึ่งของเกณฑ์เชิงปริมาณที่ใช้ประเมินความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง จากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
ค้างชำาระได้ โดยค่ามาตรฐานของอัตราส่วนนี้ต้องไม่ต่ำากว่าอัตรา
ร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าวในระดับ
ที่น่าพอใจมาโดยตลอด
• การบริหารการลงทุน
บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้อง
กับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่างเหมาะสม และดูแล
ให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อมีความจำาเป็นต้องใช้เงิน

 4. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational  
  Risk)
หมายถงึ ความเสีย่งท่ีเกดิจากความลม้เหลว ความไมเ่พียงพอ หรอื 
ความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน 
ระบบงาน หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• การจัดทำารายงานและประเมินความเส่ียงตามกรอบ CRSA: Control  
 and Risk Self-Assessment
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
โดยมกีารจดัทำารายงานและประเมนิความเสีย่งภายใตก้รอบ CRSA: 
Control and Risk Self Assessment ในกระบวนการตา่ง ๆ  ของบริษัทฯ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น กระบวนการรับประกันภัย และกระบวนการ 
จัดการสินไหมทดแทน ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงได้ถูกนำา 
เสนอต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัทฯ โดยหลังจากการประเมินแล้ว หากความเสี่ยงอยู่
ในระดับที่สูง เจ้าของความเสี่ยงจะร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
องค์กรในการกำาหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง และเมื่อ
มีการนำาไปปฏิบัติแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรายงานความคืบ
หน้าและผลการดำาเนินการให้ กับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ำาหนด สำาหรับความเสีย่งทีเ่ป็นความเสีย่ง
รว่มขององคก์ร จะมกีารจดัตัง้คณะ ทำางานเฉพาะเรือ่งข้ึนมาดำาเนิน
การ และมกีารพฒันาและปรับปรุงกระบวนการทำางานใหก้ระชบัและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา
• การจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business  
 Continuity Plan: BCP)
บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
(Business Continuity Plan: BCP) ของระบบงานที่สำาคัญใน 
การเรียกคืนการดำาเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อช่วยให้ธุรกิจ
สามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้การ
ดำาเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงได้ทำาการทดสอบแผนดังกล่าวเพ่ือ

เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยระบบ
งานที่สำาคัญที่ได้รับการจัดอันดับความจำาเป็นเร่งด่วน 4 ลำาดับ
แรกคือ
 1. บริการด้าน Call Center (การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 
  และการรับแจ้งเหตุ)
 2. บริการด้านสินไหมประกันภัยรถยนต์
 3. บริการด้านสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
 4. บริการด้านสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาดของ
สินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• การลงทุน
บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งจากการลงทุนดว้ยการกำาหนดคูม่อื
แนวทางบริหารการลงทุน (Investment Management Guideline: 
IMG) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในคู่มือจะกำาหนดกรอบและทิศทาง
การลงทุนในแต่ละปี โดยระบุขีดจำากัดในการลงทุนทุกประเภทและ
ทุกระดับ ซึ่งพิจารณากำาหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย
และสภาพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงิน
กองทุนท่ีต้องดำารงไว้ตามกฎเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based Capital Supervision)

ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและรายงานผลการลงทุน
ต่อผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังคณะกรรมการการลงทุนอย่างใกล้
ชิด นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้เข้าร่วมในการ
ประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและ
แบบจำาลองต่าง ๆ เช่น การวัดค่าความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับ
พอร์ตการลงทุนด้วยตัวแบบ Value at Risk และจัดทำาการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Testing) สำาหรับวัดค่าความเสียหายภายใต้
สถานการณท์ีไ่มป่กต ิเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สามารถรบัมอืกบัปจัจยัความ
เสี่ยงด้านลงทุนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการติดตาม 

และรายงานผลการลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูง 

รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุน 

อย่างใกล้ชิด
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• Premium Receivable Management
As the Office of Insurance Commission (OIC) has set up the 
guideline for monitoring and controlling the financial status 
and the operation of the Non-Life insurance companies  
by using quantitative and qualitative measure, the ratio of  
premium receivable to appraisal value of premium receivable 
per accounting value which is one of the ratios on qualitative 
measure to assess the liquidity risk which arise from the 
inability of the Company to collect the premium receivable.  
The OIC’s requirement on this ratio must not be less than 
80% and Company continues to maintain the ratio at level 
above the OIC’s threshold.
• Investment Management
The Company has considered to invest in the liquid assets 
in accordance with the Company‘s liability and obligations 
suitably and maintained adequate liquid assets in case of 
extra cash required.

 4. Operational Risk
Operational Risk means the risk which may arise from the 
failure, inadequacy or unsuitability of staff, internal process, 
work process or from external factors.
Risk Management Guideline
• Risk Report and Assessment under CRSA Framework 
(Control and Risk Self Assessment)
The Company has continuously emphasized on the operational  
risk management by providing risk report and assessment 
under CRSA framework (Control and Risk Self Assessment) 
in the main operation of the Company such as the process 
of income acquire from underwriting and the process of 
claim management.  The result of risk assessment has been 
presented to the Company’s President and Chief Executive 
Officer and the Risk Management Committee.  Risk owner 
will jointly determine the risk response measure with the 
Risk Management Committee after the assessment has 
been done.  Once the measure has been implemented, the 
risk owner must report the progression and performance 
to the Risk Management Department within the stipulated 
time.  The specific working team will be set up to monitor 
the joint corporate risk and improve the work process to be 
more concise and efficient all the time.
• Business Continuity Plan: BCP
The Company has prepared the Business Continuity Plan 
(BCP) for the important systems to retrieve the operation to 
return to the normal situation which will assist the business 
to operate continuously in case of business interruption.  

Also, the plan has been tested in order to prepare for 
the emergency situation which may arise.  There are four  
predominant systems which have been ranked according  
to the priority as follows:
 1. Call Center Service (Customer service through  
  telephone and claim notification)
 2. Motor Claim Service
 3. Property and Casualty Claim Service
 4. Personal Accident Claim Service

 5. Market Risk
Market Risk means the risk which may arise from the change 
in the market price of the invested assets, interest rate,  
exchange rate, equity price and commodity price.
Risk Management Guideline
• Investment
The Company controls its investment activity by having the 
Investment Management Guideline (IMG) in writing which 
lays down the investment framework and direction for each 
calendar year.  Limits are set for every class of investment 
assets, taking into consideration the target returns on  
investment and desired level of liquidity and the impact on 
the Company’s capital requirement under the risk-based 
capital supervision.

The Investment Department has closely monitored and  
reported the investment performance to the top management 
including the Investment Committee.  In addition, the Risk 
Management Department has participated in the investment 
risk assessment by using several methods and models such 
as to measure the potential loss to the investment portfolio 
by using Value at Risk Model and to measure the potential 
loss under the abnormal situation by using Stress Test  
to enhance the Company’s confidence to cope with the 
investment risk factors properly and timely.

The Investment Department has closely 

monitored and reported the investment  

performance to the top management  

including the Investment Committee. 
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ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายนำาเงินไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
(Derivative) และอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Currency)

 6. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากคูส่ญัญาไมส่ามารถปฏบัิตติามภาระที่
ตกลงไวก้บับรษิทัรวมถงึโอกาสทีคู่ส่ญัญาจะถกูปรับลดอนัดบัความ 
น่าเชื่อถือ (Credit Rating)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
 1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดประกันภัยต่อในประเทศ 
  และต่างประเทศ
 2. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ  
  ซึ่งบริษัทอ้างอิงข้อมูลจากการจัดลำาดับความน่าเช่ือถือทาง 
  การเงินของบริษัทฯ ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s  
  Financial Security Rating) ซึ่งจัดทำาโดยสถาบันจัดอันดับ 
  ความเชื่อถือ เช่น S&P, Fitch, Moody’s และ A.M. Best  
  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือน บริษัทฯ มีการ 
  กำาหนดลำาดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำาสำาหรับผู้รับประกันภัย 
  ต่อตามสัญญาที่อยู่ในต่างประเทศไว้ดังนี้
  • S&P, Fitch และ A.M. Best ขั้นต่ำา A- 
  •  Moody’s ขั้นต่ำา A3
  ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มคีวามจำาเป็นจะตอ้งใช้ผูรั้บประกนัภัยตอ่ท่ี 
  มลีำาดบัความนา่เชือ่ถอืต่ำากวา่ทีก่ำาหนด ตอ้งมกีารพจิารณา 
  ตามขั้นตอนเป็นกรณีพิเศษ สำาหรับผู้รับประกันภัยต่อที่อยู่ 
  ในประเทศจะต้องมีความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital  
  Adequacy Ratio หรือ CAR) ตามเกณฑ์ที่สำานักงาน คปภ.  
  และบริษัทฯ กำาหนดไว้
 3. มคีวามชดัเจนในระบบบัญชีและการจดัเอกสารทีม่มีาตรฐาน
 4. มีประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
• การพิจารณา Credit Rating ในการลงทุน
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน มีหน้าที่พิจารณา
และทบทวนปัจจัยต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอเพื่อนำามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมการลงทุนให้เป็นไป
ตามขอบเขตและขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญในการ
บริหารการลงทนุ และการบริหารสนิทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบรษิทัฯ 
ได้นำาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ โดยแยกตามระดับ
ความเสี่ยงของ Credit Rating รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในคู่สัญญาที่มี Credit Rating ต่ำากว่า A-

 7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการ
เส่ือมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ มีผลให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและ/
หรอืหนว่ยงานกำากับดแูล มมีมุมองตอ่ภาพลกัษณบ์ริษทัฯ ในแงล่บ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สายงานบริการลูกค้าและสนับสนุนงานขาย เป็นหน่วยงานหลักที่ 

รับผิดชอบ ในการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในจัดการข้อ 
ร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า เกิดความพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมในทางบวกต่อชื่อเสียงต่อบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
กำาหนดแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication 
Plan) สำาหรับบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกเชิง
ลบที่มีต่อองค์กร ที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เช่น Facebook Pantip เป็นต้น ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อภาพ
ลักษณ์บริษัทฯ

 8. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  
  Technology (IT) Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่
รบัผดิชอบโดยตรงเกีย่วกบัการตดิตาม วเิคราะห์ และประเมนิปจัจยั
เสีย่งทีเ่กีย่วกบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่รวมถงึ การกูค้นืระบบ
งาน (System Recovery) ตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ความปลอดภัย
ด้านข้อมูล (Data Security) และด้าน Cyber (Cyber security) 
รวมถึงการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Project) ทีม่คีวามสำาคญัตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ซึง่ทัง้หมด
นีจ้ะตอ้งกำาหนดเปน็แผนรองรบั และแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 
 9. ความเสี่ยงด้านมหัตภัย (Catastrophe Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เหตุการณ์หนึ่งหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มี
ขนาดใหญ ่กอ่ใหเ้กดิการจา่ยคา่สนิไหมทดแทนจำานวนสงูเบีย่งเบน
ไปจากค่าสินไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำาทุกปี โดยหนึ่ง
ในสถานการณ์ท่ีทดสอบคือ เหตุการณ์มหันตภัยจากภัยธรรมชาติ 
อุทกภัย แผ่นดินไหว และสินไหมขนาดใหญ่ (Big Claim) ที่เกิด
จากการสะสมภัย (Risk Accumulation) ของแต่ละประเภทประกัน
ภยั ซึง่บรษิทัฯ จะนำาผลการทดสอบไปใชป้ระกอบการทบทวนกรอบ
และกลยุทธ์ประกันภัยต่อ รวมถึงการกำาหนดการสะสมภัย เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถรองรับความเสี่ยงดังกล่าวได้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุน 

ในคู่สัญญา ที่มี Credit Rating  

ต่ำากว่า A-
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The Company does not yet have policy to invest in neither 
derivative nor foreign currency.

 6. Credit Risk
Credit Risk means the risk which may arise from the  
counterparties cannot comply with the agreed obligations 
with the Company including the opportunity which the  
counterparties may be downgraded on their credit rating.
Risk Management Guideline
• Reinsurance Selection Criteria
 1. Have acceptable reputation on both domestic and  
  overseas reinsurance markets.
 2. Have the secured and acceptable financial position with  
  the minimum Reinsurer’s Financial Rating prepared by  
  S&P, Fitch, Moody’s and/or A.M. BEST which are updated  
  monthly.  The Company has set the financial rating for the  
  oversea reinsurers per minimum requirement as follows.
  • S&P, Fitch and A.M. Best: minimum A-
  • Moody’s: minimum A3
  In case that there is reinsurance ceded to any reinsurer  
  which does not meet the minimum criteria of the Financial  
  Security Rating, the approval must be taken as special  
  case.  For domestic reinsurers, their Capital Adequacy  
  Ratio (CAR) must meet the requirement stipulated by  
  the Office of Insurance Commission (OIC) and the  
  Company
 3. Having the clarity in the accounting system and the  
  document.
 4. Having good claim recovery payment history
• Consideration of Credit Rating for Investment
The Investment Committee is responsible to consider  
and review various influential factors regularly in order to 
accompany the Company’s consideration in investment  
and control the investment to be in line with scope and 
regulation of the Office of Insurance Commission (OIC) which 
is a significant mechanism of investment and the Company’s 
asset management.  The Company has invested in various 
securities which their portfolio has been classified by credit 
rating.  Also, the Company has no policy to invest in below 
A- credit rating counterparties.

 7. Reputation Risk
Reputation risk means risks of loss resulting from damages to 
a company’s reputation due to customers, business partners, 
shareholders, and/or regulators have negative perspective 
on the company.

Risk Management Guideline
The Customer Support and Sales Division has a direct  
responsibility for coordinating with the department that deals 
with complaint management to ensure all customers and 
partners are most satisfied, which will enhance the company’s  
reputation.  Beside the Company has established the Crisis 
Communication to manage social media news that causes 
negative feelings to the organization such as Facebook, 
Pantip etc.

 8. Information Technology (IT) Risk
Information technology risk means risks that result from using 
technology to operate a business and that technology has an 
impact on operational system, including risk of cyber threat.
Risk Management Guideline
IT group has direct responsibility for monitoring, analyzing, 
and evaluating IT related risks which including the risk from 
system recovery (under BCM guideline), Data & Cyber 
security and the risk arise from delay of key IT projects.  
The action plans must be prepared in order to cope with 
all these risks.

 9. Catastrophe Risk
Catastrophe risk means risks that circumstances or important 
ongoing events cause a company to pay actual compensation 
more than their expectation. 
Risk Management Guideline
The Company conducts a stress test annually, one of which 
is catastrophic events such as floods, earthquakes and large 
claims arising from accumulation of risks by product type.  
The Stress test results will be used to review reinsurance 
strategies and framework including risk accumulation, to 
ensure that the Company is able to handle this risk.

the Company has no policy  

to invest in below A- credit  

rating counterparties.
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10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจไม่เคย
ปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเสี่ยงที่
ยากต่อการประมาณการทั้งเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงใน
การเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
แวดลอ้ม อาท ิการเมอืง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ เป็น
ประจำา เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและสามารถรองรับกับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกขณะการดำาเนินธุรกิจ รวมไปถึงติดตาม
ข่าวสารและแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความ
เสี่ยงชนิดใหม่ต่อธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้หากบริษัทฯ ทราบถึงความ
เสี่ยงในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ จะเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวเข้า
ในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทฯ และจัดทำาขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงจากโรคระบาด: ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั่วโลกได้เผชิญ
กบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่คอืการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยสง่กระทบในหลายธุรกจิ และในธุรกจิประกนั
ภัยของประเทศไทย การแพร่ระบาดดังกล่าวเป็นทัง้ความเสี่ยงและ
โอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำางาน
เพ่ือลดโอกาสในการแพร่เช้ือ คัดกรองผู้มาติดต่อและพนักงาน
ก่อนเข้าอาคารสำานักงาน เช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From 
Home: WFH) การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Conference  
Call) การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การสวมหน้ากาก
อนามัย การทำาความสะอาดอาคาร และปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงจัดทำาแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินสำาหรับกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจในการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
COVID-19 ซึ่งมีเงื่อนไขในการรับประกันภัยที่ครอบคลุมและราคา
ที่เหมาะสม ซึ่งตอบรับความต้องการและได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นจำานวนมาก

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ: เนื่องจาก พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Act: PDPA) 
กำาลังจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการว่า
จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงแต่งตั้งคณะทำางาน ซึ่งประกอบ
ด้วย ผู้บริหารและพนักงานจากหลายหน่วยงานที่มีความรู้ความ
สามารถที่เหมาะสม เพื่อดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการ เอกสาร 
และการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจาก
เหตกุารณ ์(ทัง้ทีเ่ปน็ทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิ) จากธรุกจิใน
กลุม่เดยีวกนั นอกจากนีย้งัรวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากความมัน่คง
ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจเองหรือ เหตุการณ์ภายนอก
ที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้คำานึงถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ ต้องให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำาแผนการสนับสนุน
ทางการเงินขึ้น โดยกำาหนดเกณฑ์อัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนขั้นต่ำา กล่าวคือ หากบริษัทในกลุ่มธุรกิจมีอัตราส่วน
ต่ำากว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนด บริษัทฯ จะหาทางแก้ไขโดยต้อง
พิจารณาการสนับสนุนทางการเงินและ/หรือหาแนวทางท่ีเหมาะ
สม ท้ังน้ีบริษัทฯ ต้องคำานึงถึงผลกระทบของท่ีมีต่ออัตราส่วนเงิน
กองทุนของบริษัทฯ (CAR) อย่างรอบคอบ รวมไปถึงบริษัทฯ จะ
นำาปจัจยัเสีย่งดงักลา่วมาเปน็องคป์ระกอบในการทดสอบภาวะวกิฤติ
ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อ CAR ของบริษัทฯ

นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ตามท่ีกล่าว
มาในข้างต้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น จึงได้นำาหลักการบริหารเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยได้
มีการกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้าน
เงินกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนขอ
งบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และได้มีการจัดทำาการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพือ่วเิคราะหเ์หตกุารณ ์และ
กรณีต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผล
การดำาเนินงาน และเงินกองทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น การ
จ่ายสินไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน 
เป็นต้น แล้วนำาผลจากการศึกษามาวางแผน และปรับใช้ในกลยุทธ์
การดำาเนินงานของบริษัทฯ เช่นกลยุทธ์การรับประกัน กลยุทธ์การ
ประกันภัยต่อ และกลยุทธ์การลงทุน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
เงินกองทุนท่ีต้องดำารงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนั
ภัย (คปภ.) ท่ีกำาหนด และผลการทดสอบภาวะวิกฤตที่ได้จัดทำา
ขึ้น สามารถสรุปได้ว่าระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่
เพียงพอ และยังคงสูงกว่าระดับท่ีกฎหมายกำาหนดไว้แม้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ตามที่ตั้งสมมติฐานไว้
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10. Emerging Risk
Emerging risk means new risks that become apparent in 
new or unfamiliar conditions and the risks are quite difficult 
to estimate emerging trends, possibilities and a level of  
consequent damages because of uncertainty of the conditions,  
such as politics, law, society, technology, physical factors 
and natural changes.
Risk Management Guideline
The Company regularly reviews the key risk register in order 
to be up-to-date and able to handle the risks that may occur 
at every moment of business operation, including following 
news and trends of various factors which may result in new 
risks to the insurance industry.

In 2020, the emerging risk was COVID-19 which affected 
many industries.  However it could be seen as both risk and 
opportunity for insurance industry.  During pandemic, the 
Company handled the situation by allowing some employees 
to work from home, setting conference call for meeting, using 
thermo scan for visitors and wearing surgery masks.  As 
for opportunity, the Company launched COVID-19 product 
and received huge public attention.

For legal risk, Personal Data Privacy Act (PDPA) would be 
effective in 2021, the Company hired legal consultant and  
set working team which consisted of qualified managemrnt 
and specialist in order to improve the company’s standard  
operating manual and general business operation in  
accordance with such law and applicable laws.

11. Group Risk
Group risk means risks that arisen among business group 
and normally caused by negative financial and non-financial 
situations.  Moreover, the risks are also including solvency 
risk of the whole group or some companies in a group that 
received the effect from negative conditions.  The negative 
situations could be an internal or external events.
Risk Management Guideline
The Company considers the possibility that the Company  
must provide financial support to the business group. 
Therefore, a financial support plan has been established by 
specifying the minimum capital adequacy ratio criteria, in 
other words if the Company within the business group has 
a ratio lower than the threshold which set by the Company, 
it will find a solution by having to consider the financial 
support and/or find suitable ways.

In this regard, the Company must carefully consider the 
impact on the Company’s CAR, and to take the financial 
support plan to stress test in order to ensure that the financial  
support plan will not have a significant impact on the  
company’s CAR

Apart from risk managements mentioned above, the Company  
has been aware of risks that might affect investment of 
the shareholders.  So, principal of Capital Management 
based on Risk Level has been applied in risk management 
by defining the risk appetite for capital fund which will be 
used as a guideline for maintaining Company’s capital level 
during its business operation.  In addition, stress test had 
been done for analyzing incidents and events, once they 
occur, they might negatively affect the Company’s operation 
and capital such as huge amount of claim payment, natural 
disasters and loss in investment, etc.  Therefore, result of 
the study will be used for planning and setting strategies 
of the Company such as underwriting strategy, reinsurance 
strategy and investment strategy, etc.

On December 31, 2020, the Company had the Capital Ratio 
required by law higher than the minimum requirement of the 
Office of Insurance Commission (OIC).  Proven by result of 
the stress test, it could be concluded that capital level of 
the Company is adequate and higher than the requirement 
prescribed by law and can withstand severe incidents as 
set in the assumption.
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)

3.1 นโยบ�ยและเป้�หม�ยก�รจัดก�รด้�นคว�มยั่งยืน
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพิจารณาปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน 
และสามารถตอบกลับต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองไทยประกันภัย
สิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดย
การปลกูจิตสำานกึการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มกบัพนกังาน ใชท้รพัยากร
อย่างรู้คุณค่า และส่งต่อไปยังคนในชุมชน ให้รักษาสิ่งแวดล้อม

สังคม
ให้ความสำาคัญกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะ
การพฒันาคนในชมุชน ใหม้คีณุภาพชีวติทีด่อียา่งรอบดา้น เพือ่การ 

เป้าหมายความยั่งยืน

พันธกิจของเมืองไทยประกันภัย เป้าหมายความยั่งยืน

• เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ • อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

• สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโต 
 อย่างยั่งยืนและมีผลกำาไร ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ

• ทุกความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กรสามารถบริหารจัดการให้อยู่ 
 ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

• มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน 
 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ การให้บริการที่เป็นเลิศ  
 และการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เข้าถึงได้ทุกกลุ่มในสังคม
• พัฒนาช่องทางการให้บริการ ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

• ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม • พนักงานทุกคนดำาเนินงานสอดคล้องตามข้อกำาหนดและจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจ
• คู่ค้าดำาเนินงานสอดคล้องตามข้อกำาหนดและจรรยาบรรณคู่ค้า 
 ทางธุรกิจ

• เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วย ในอันดับต้น ๆ • การจดัให้มสีวสัดกิารท่ีตอบสนองการใชช้วีติของพนกังานไดอ้ยา่ง 
 สมดุล
• การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน การสร้างขวัญและ 
 กำาลังใจให้กับพนักงาน

พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ได้พัฒนาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็น 
การพฒันาทกุกลุม่ในสงัคม ทัง้เดก็ ผูพ้กิาร ผูห้ญงิ คนในวยัทำางาน 
และผู้สูงอายุ และเชื่อว่าการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ 
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั จะทำาใหช้มุชนเขม้แขง็ไดอ้ยา่งยัง่ยืน เพราะ 
นอกเหนือจากกำาไรทางธุรกิจ กำาไรทางใจก็สำาคัญไม่แพ้กัน
ธรรมาภิบาล
ปลูกฝังจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม ตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในบริษัทฯ เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
เพราะจดุเริม่ตน้ของการสง่ตอ่สิง่ท่ีดตีอ้งเริม่จากการท่ีบรษิทัฯ เปน็ 
ต้นแบบที่ดีในสังคม

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดเป้าหมาย 
ความยัง่ยนืในป ี2565 ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิขององคก์รเพือ่เปน็
แนวทางปฏิบัติของพนักงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนพร้อมกับการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างต่อเนื่อง
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3.1 Policy and Target of Sustainability
  Management
Corporate Sustainability Management Policy
The Company established a policy on sustainability management 
 covering every dimension such as economy, society and 
environment based on changing factors inside and outside 
the Company.  Therefore, the Company can quickly adapt to 
any future changes and promptly respond to the expectations 
from every group of stakeholder.

Sustainability Development Policy of MTI
Environmental: In order to have environmental vision and 
sustainable energy management, the Company has been 
building the awareness to the employees about using  
resource wisely and forwarding the idea of preserving  
environment to the communities.
Social: The Company has given the importance on helping, 
supporting and developing communities, especially people 

in the communities including children, people with disability,  
women, working people and senior, to improve quality of life and  
become more self-sufficient.  We believe that when everyone 
in the community helps each others, the community will  
become sustainable and stronger, and we also believe  
that “Business profit is important as well as emotional  
profit.”
Governance: The Company has been instilling the ethics 
on conducting business with transparency and fairness in 
everyone in the Company ranging from the top management 
and employee with the objective to anti corruption, because 
paying forward good things starts from the Company.

Muang Thai Insurance Public Company Limited has set 
the sustainability goal in 2022 to be in line with mission of 
the Company and it will be established as a guideline for 
the employees and for improving the business to be more 
sustainability and to meet expectation of the stakeholders.

Sustainability Target

Mission Sustainability Target

• To be a customer centric organization. • Customer satisfactory ratio increases every year.

• Optimize shareholder’s value through sustainable and  
 profitable growth with sound risk management.

• Be able to manage and optimize the risks that are significant  
 to the Company.

• Emphasize continuous improvement through value added  
 products, service excellence and operational efficiency.

• Offer variety of insurance products that can be accessible  
 by different group of the customers.
• Improve the service channel to be easily accessible, 
 convenient and quick.

• Commit to corporate governance and social responsibilities • All employees follow the work regulations and business ethics.
• Business partners operate their businesses in accordance  
 with business rules and supplier code of conduct.

• Be an employer of choice. • Provide benefit and welfare that suits the living of the  
 employees.
• Arrange the employee engagement activities to motivate  
 and encourage the employees.

นอกเหนือจากกำาไรทางธุรกิจ กำาไรทางใจก็สำาคัญไม่แพ้กัน 

“Business profit is important as well as  

emotional profit.”
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ผลงานเด่นความยั่งยืนของเมืองไทยประกันภัย ปี 2563
• จำานวนลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกเมืองไทย เฟรนด์ส คลับ กว่า 23,000 ราย
• บริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำาปี 2563  
 (Prime Minister’s Insurance Awards 2020) โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• จำานวนพนักงานอาสากล้าใหม่เมืองไทย อย่างน้อย 100 คนต่อปี
• จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ที่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
• สนับสนุนการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ผู้พิการไทย มากกว่า 500 คน ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย  
 และกิจกรรมครัวมาดาม Market
• จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ภายใต้โครงการครัวมาดาม มากกว่า 50,000 คน
• ผู้รับประโยชน์จากกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ ของบริษัทฯ มากกว่า 100,000 คน

3.2 ก�รจัดก�รผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค�่ของธุรกิจ (Value Chain)
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

หัวข้อ ประเด็นสำาคัญ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารจัดการน้ำา
2. การจัดการด้านพลังงาน
3. การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า
4. โครงการเมืองไทยไร้ขยะ
5. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. การดำาเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย
3. นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ตอบโจทย์สังคมในทุกมิติ
4. การสร้างมาตรฐานการขายที่ดี
5. การสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

การพัฒนาและดูแลพนักงาน
1. การพัฒนาพนักงาน
2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน
3. การดูแลและรักษาพนักงาน

การตอบแทนสังคม

1. กิจกรรมอาสา
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
3. สนับสนุนด้านกีฬา
4. กิจกรรมเพื่อชุมชน
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Outstanding Sustainability Contribution of Muang Thai Insurance in 2020
• Number of customers who signed up for the Muang Thai Friends Club members were more than 23,000 people
• Received “The Company That Created Good Image for the Insurance Industry in 2020” award in the Prime Minister’s  
 Insurance Awards Ceremony 2020 held by the Office on Insurance Commission (OIC)
• Number of new volunteer employees in MTI is at least 100 people per year
• Arranged activities more than 2 times per year to inspire the children who dream of becoming football player
• Supported to career building and income generating for more than 500 Thai people with disability through the project  
 of promoting and developing quality of life of Thai people with disability and Madame’s Kitchen Market activities
• Arranged activities for more than 50,000 people who suffered from disastrous incidents through Madame’s Kitchen activities
• More than 100,000 people benefited from other CSR activities of the Company

3.2 Impact management regarding the stakeholders due to business value chain 
3.2.1 Business value chain

Topic Main Point

Environmental management

 1. Water management
 2. Energy management
 3. Save papers 
 4. MTI waste free project
 5. Developing and preserving the environment with communities

Responsibility to consumers
 

 1. The Company’s activities under CG Code
 2. Product development for variety and easy accessible products
 3. Innovations that meet the needs of society in all dimensions
 4. Establishing good sales standards
 5. Creating excellent customer experiences

Employee development and welfare
 6. Employee development
 7. Employee engagement
 8. Employee care and welfare

Giving back to the society

 9. Volunteer activity
 10. Promotion and development of the quality of life of Thai people with disability
 11. Supporting sports 
 12. Activities for the community
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3.2.2 การมสีว่นรว่มและการดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัทีส่ำาคญั
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการดูแล และคำานึงถึง 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ทัง้ภายใน และภายนอกบรษิทั รวมถงึความ 
รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการใหค้วามคุม้ครอง
และรกัษาสทิธิของผูม้สีว่นไดเ้สยี และบริษทัฯ จะไมก่ระทำาการใด ๆ   
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงยึดถือแนวทางในการ

ปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนกังาน ลกูคา้ คูแ่ขง่ เจา้หนี ้คูค่า้ และสงัคม ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นคูม่อื
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในแบบรูปเล่ม และบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ สำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ 
ซึ่งมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

1. ลูกค้า 1) การจัดให้มีผู้ดูแลความความ 
 สัมพันธ์ลูกค้า เพื่ออำานวยความ 
 สะดวกต่อความต้องการของ 
 ลูกค้า
2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 และบริการอย่างถูกต้อง 
 ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส
3) การจัดช่องทางให้ลูกค้าแสดง 
 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ 
 ข้อร้องเรียน
4) การสำารวจความพึงพอใจของ 
 ลูกค้าเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง

1) การให้บริการลูกค้าอย่าง
 รับผิดชอบและเป็นธรรม
2) สินค้าและบริการที่หลากหลาย
 มีคุณภาพตอบสนองความ
 ต้องการของลูกค้า
3) ความสะดวกในการรับบริการ

1) การกำาหนดหลักการและ
 มาตรฐานขั้นพื้นฐานด้าน
 การบริหารลูกค้าอย่างรับผิดชอบ
 และเป็นธรรม
2) นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
 ที่ตรงตามความต้องการ และ
 ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
3) การสร้างช่องทางเพื่อสื่อสาร
 กับลูกค้าที่หลากหลาย
 เพื่อตอบสนองความต้องการ
 ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4) การบริหารความเสี่ยง
 ด้านไซเบอร์

2. พนักงาน 1) การจัดปฐมนิเทศสำาหรับ
 พนักงานในทุกระดับ
2) การบริหารการสื่อความเพื่อสร้าง
 ความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ
 และการส่งเสริมให้เกิดความ
 ผูกพันในองค์กร ผ่านช่องทาง 
 การสื่อสารที่หลากหลาย 
 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้
 เข้าถึงพนักงานทุกกลุ่มอย่าง
 ทั่วถึง เช่น Office 365, Line, 
 Facebook
3) กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ 
 จัดสวัสดิการต่าง ๆ และ
 สร้างความผูกพันองค์กร

1) การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 ที่เป็นธรรม
2) ความก้าวหน้าในงาน
3) การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 และทักษะในการทำางานและ
 การดำาเนินชีวิต
4) การเปิดโอกาสให้พนักงาน
 จัดสรรเวลาเพื่อสร้างสมดุล
 ระหว่างชีวิตการทำางานและ
 ชีวิตส่วนตัว

1) การกำาหนดนโยบายและวิธี
 ปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2) การกำาหนดนโยบายด้านสิทธิ
 มนุษยชนและแนวทางในการ
 บริหารความหลากหลาย
3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
 ที่สอดคล้องกับความต้องการ
 ของพนักงาน ในระดับต่าง ๆ

3. คู่ค้า 1) แจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 เครื่องมือสนับสนุนการขาย
2) สรุปรายงานการต่ออายุ
 กรมธรรม์ และผลงานทุกเดือน
3) เข้าพบเยี่ยมเยือน หารือ
 ร่วมแนวทางการขยายงานคู่ค้า
 ทุกเดือนหรือทุกไตรมาส

1) ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับ
 กลุ่มลูกค้าและแข่งขันในตลาดได้
2) การได้รับการบริการที่สะดวก
 และรวดเร็ว
3) สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 ให้กับคู่ค้าได้

1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
 หลากหลาย
2) เพิ่มช่องทางในการติดต่อ เพื่อ
 การประสานงาน และการ
 แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
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3.2.2 Involvement and treatment to the key
  stakeholders
The Board of Directors had given importance to the treatment  
to all groups of stakeholders, both inside and outside the  
company.  This included social and environmental responsibility  
as well as protection and preservation of the rights of  
stakeholders.  The Company will not do any action that might 
violate the rights of stakeholders.  Therefore, it had been abiding  

by the guidelines on equal treatment for all parties such as 
shareholders, employees, customers, competitors, creditors,  
business partners and society.  Aforementioned activities 
are shown in the Company’s Code of Conduct, both in 
book format and on the company’s website for directors, 
executives and employees to comply to. The key points are 
summarized as follows:

Stakeholders Engagement and Frequency Interest and Expectation Responsive Actions
1. Customer 1) Establishing a customer 

 relationship management unit 
 to facilitate the customers.
2) Producing public relations 
 media to provide accurate 
 and clear information about 
 the products and services.
3) Providing a channel for 
 customers to express their 
 opinions, suggestions and 
 complaints.
4) Conducting regular customer 
 satisfaction surveys.

1) Providing services to the 
 customers with responsibility 
 and fairness.
2) Offering a wide variety of 
 products and services that 
 meet the need of customers.
3) Convenient service

1) Establishing principles and 
 standards for responsible 
 and fair customer
 management.
2) Offering products and 
 services that meet customer 
 needs and lifestyles.
3) Creating various
 communication channels to 
 respond to customer needs 
 quickly.
4) Cyber Risk Management

2. Employees 1) Orientation for employees 
 at all levels
2) Communication management
 to create understanding in 
 business operations and 
 foster employee engagement
 through various communication
 channels, both online and 
 offline channel in order to 
 thoroughly reach all groups 
 of employees such as Office 
 365, Line, Facebook.
3) Promoting activities about 
 health and welfare in order 
 to strengthen the engagement
 and involvement.

1) Fair remuneration and
 welfare
2) Career advancement 
3) Enhancing knowledge,
 abilities and skills for work 
 and life.
4) Promoting work-life balance

1) Formulating the policy and 
 practice of the Human
 Resources Department and 
 abided by labor laws.
2) Formulating human rights 
 policy and approach on 
 diversity management. 
3) Organizing training courses 
 that correspond to the needs 
 of employees at different
 levels.

3. Business partners 1) Communicating via news 
 about new products and 
 sales support tools.
2) Summary report of policy 
 renewal and monthly
 performance. 
3) Visiting and discussing with 
 business partners about 
 business expansion on 
 a monthly/ quarterly basis. 

1) Products that meet the need 
 of customers and be
 competitive in the market.
2) Convenient and quick service
3) Able to find solutions to 
 problems for the business 
 partners.

1) Variety of products 
2) Offered different ways of 
 communication channel and 
 quick response to the
 problems.   
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ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

4. ชุมชน/สังคม 1) การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 ผ่านกิจกรรมอาสาของพนักงาน 
 และกิจกรรมเพื่อสังคมของ 
 บริษัทฯ อย่างน้อย 2 เดือน
 ต่อครั้ง
2) การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
 ที่เป็นประโยชน์กับสังคม 
 แก่หน่วยงาน หรือชุมชนต่าง ๆ

การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
กับชุมชน

1) อาสากล้าใหม่เมืองไทย
2) คลองเตยดีดี
3) ครัวมาดาม
4) เมืองไทยไร้ขยะ

5. ผู้ถือหุ้น 1) การประชุมสามัญและวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้น
2) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
 ผ่านระบบ SET Portal ของ
 ตลาดหลักทรัพย์
3) การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
 นักลงทุน และบุคคลทั่วไป 
 ทั้งแบบรายบุคคล และคณะ
 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
4) การจัดให้มีช่องทางการสอบถาม
 ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
5) การตอบแบบสอบถาม

1) ผลตอบแทนการลงทุนสูงและ
 เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
2) การดำาเนินงานเป็นไป
 อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
3) การบริหารความเสี่ยงด้วย
 ความรอบคอบ
4) การดำาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
 และมีการพิจารณาประเด็นด้าน
 สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล
5) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์
 ใหม่ ๆ ของหน่วยงานกำากับดูแล

มีนโยบายในการยึดถือปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
เสนอวาระ สิทธิในการรับส่วนแบ่ง
กำาไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารผลการดำาเนินงาน

6. คู่แข่งทางการค้า การประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความร่วมมือกัน
ตามวาระต่าง ๆ

การดำาเนินธุรกิจและแข่งขันด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติ
ตามกรอบการแข่งขันที่ดี และสุจริต

1) บริษัทฯ ยึดมั่นในกรอบ
 การแข่งขันทางธุรกิจตาม
 กฎกติกาและจริยธรรมของ
 การแข่งขันที่เป็นธรรม 
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
 ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
 ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
 ทางการค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
 ข้อกำาหนดของกฎหมาย

7. เจ้าหนี้ 1) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
 ความสัมพันธ์และให้ความรู้ใน
 รูปแบบต่าง ๆ เป็นประจำาทุกปี
2) การจัดให้มีช่องทางในการรับฟัง
 ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

1) การจ่ายดอกเบี้ยและชำาระคืน
 ตามกำาหนด 
2) การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
 อย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ที่กำาหนดไว้ในสัญญาระหว่างกัน
อย่างเคร่งครัด
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Stakeholders Engagement and Frequency Interest and Expectation Responsive Actions

4. Community/ 
 Society 

1) Organizing activities about 
 community relations through 
 employee volunteer activities
 and the Company’s social 
 contribution activities at least 
 1 time per 2 months. 
2) Promoting and supporting 
 activities that benefit society, 
 organizations or communities.

Development for mutual benefit 
of the community.

1) MTI new volunteers
2) Good Klong Toey 
3) Madame’s Kitchen 
4) MTI waste free project

5. Shareholders  1) Ordinary and extraordinary 
 shareholders’ meetings
2) Disclosure of information 
 through the system SET 
 Portal Straight of the Stock 
 Exchange of Thailand 
3) Meeting and providing 
 information to shareholders, 
 investors and the public for 
 individual and a group in 
 the country and overseas.  
4) Providing a channel for 
 information inquiries through 
 the website.
5) Questionnaire response

1) High return on investment 
 and sustainable growth
2) Business operation is
 transparent and fair.
3) Sound risk management
4) Operating the business 
 ethically with concerns about 
 environment, society and 
 corporate governance.
5) Educating about the new 
 regulations of regulators.

Establishing a policy to treat 
all shareholders equally, such 
as the right to attend meetings 
and vote. The right to propose 
agenda, the right to receive 
a profit share and the right to 
receive information and news 
about the performance.

6. Competitors Meetings, discussions, 
exchanging ideas and
cooperation on various
agendas.

Conducting business and 
competing with transparency 
and fairness in accordance
with the framework of fair 
and honest competition.

1) The Company has been 
 adhering to the framework of 
 business rules and fair
 competition. 
2) The Company does not seek
 competitors’ confidential 
 information through dishonest 
 means and not destroy
 the reputation of the
 competitors under the laws.

7. Creditors 1) Organizing activities to 
 strengthen relationships and 
 sharing knowledge in various 
 forms annually.
2) Providing communication 
 channel to for suggestions
 or complaints.

1) Interest payment and
 repayment on schedule.
2) Frequent communication 
 and regular disclosure of 
 information.

Strictly complying with terms 
and conditions stipulated in 
the contracts.



78 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี (One Report) 2563

ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีถึงการท่ีจะต้องลดจำานวนการใช้กระดาษ
ลง เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีการ
ใช้ระบบออนไลน์เพื่อออกเอกสารให้ลูกค้าในรูปแบบ e-Policy 
และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษสองหน้าเพื่อลดจำานวนการใช้
กระดาษ

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้กระดาษปี 2562 และปี 2563
พิมพ์งานทั่วไป
ปี 2562 จำานวน 7,789 รีม
ปี 2563 จำานวน 5,622 รีม

พิมพ์งานต่ออายุ
ปี 2562 จำานวน 7,449 รีม
ปี 2563 จำานวน 7,332 รีม

พิมพ์งานกรมธรรม์
ปี 2562 จำานวน 15,600 รีม
ปี 2563 จำานวน 17,350 รีม (*ช่วงรับประกันภัยโควิด-19)

ซึง่เมือ่เปรยีบเทียบจำานวนการใชก้ระดาษในป ี2563 ลดลงกวา่ในป ี
2562 จำานวน 500 รีม ซึ่งเท่ากับการประหยัดกระดาษได้ถึง 1.25 
ตนั หรอืเทา่กบัชว่ยรกัษาตน้ไมไ้ดถ้งึ 17 ตน้ และลดการใชพ้ลงังาน
ในการผลิตกระดาษ 1 ตัน โดยลดการใช้น้ำากว่า 31,500 ลิตร และ
ลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้ามากถึงชั่วโมงละ 4,100 กิโลวัตต์ ซึ่งส่ง
ผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 
2,911 กิโลกรัม (อ้างอิงข้อมูลจากสำานักข่าวสิ่งแวดล้อม)

3.3 ก�รจัดก�รด้�นคว�มยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เชื่อว่าการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม 
จะเป็นหลักประกันความมั่นคง ก้าวหน้าของสังคม บริษัทฯ จึงให้
ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างจิตสำานึกการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดย
เฉพาะการรณรงค์ให้พนักงานร่วมมือกันประหยัดพลังงาน และ
ขยายไปสู่การส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการ 
จัดทำาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ เป็นต้น

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 1) การบริหารจัดการน้ำา
  บริษัทฯ มีการปรับอัตราการไหลของน้ำาที่ก๊อกน้ำาอ่าง 
  ล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์ภายในบางอาคารของบริษัทฯ  
  โดยในปีต่อไปจะขยายให้ได้ครบทุกอาคาร และได้มีการ 
  ตดิตัง้เซน็เซอร์กอ๊กน้ำาอา่งลา้งมอืใหม ่เพือ่ประหยดัปรมิาณ 
  การใช้น้ำา
 2) การจัดการด้านพลังงาน
  การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ประเภท 
  ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำางานของระบบไฟฟ้า อาทิ การ 
  ติดตั้งอุปกรณ์ตั้งเวลาการทำางานเปิดปิดไฟบนป้ายของ 
  อาคาร และไฟในทุกอาคารของบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ 
  เปลี่ยนหลอดไฟจากชนิดอื่น ๆ เป็นหลอด LED รวมถึง 
  การเปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลด 
  การใช้พลังงานไฟฟ้า อาทิ เครื่องปรับอากาศบางเคร่ือง 
  ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ VRV เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
 3) การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า
  สำาหรับการเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย 
  นั้น ทรัพยากรอย่างกระดาษถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่จำาเป็น 
  ในการดำาเนินงานขององค์กร เช่น การออกกรมธรรม์ จดหมาย 
  ต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

บริษัทฯ เชื่อว่าการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

และรักษา สิ่งแวดล้อม จะเป็นหลักประกัน 

ความมั่นคง ก้าวหน้าของสังคม
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3.3 Sustainability Management Regarding  
  Environmental Dimension
3.3.1 Environmental Policy and Practice
Environmental Policy
The Company believed that improving quality of life and 
preserving environment will be a guarantee of social stability  
and progress.  The Company therefore had focused on 
continuously improving the quality of life of the community 
and preserving the environment, by building an awareness 
of environmental conservation with employees and using 
resources wisely.  The Company had promoted a campaign 
especially for the employees to save the energy and expand 
to this idea to the community to protect the environment 
through various projects such as reducing wastes.

3.3.2 Result of the environmental activities
 1) Water Management
  The Company had adjusted the water flow rate for  
  every faucet, sink and toilet in some buildings of.  
  In the following year, it will expand this project to  
  all buildings and install new sensor for the faucet to  
  save water.
 2) Energy Management
  The Company installed the controllers and sensor  
  devices to control function of the electrical system.   
  For example, the installation of a timer for turning  
  on-off the building’s sign lights and light bulbs were  
  changed into LED bulbs in every building, including  
  the equipment was replaced by energy-saving  
  equipment to help reduce electric energy consumption  
  such as switching to VRV system of some air conditioners  
  to help save energy.

 3) Save Papers
  Being a service provider of non-life insurance, paper  
  is considered as consumable supply but essential  
  for the operation such as policy issuance, letters and  
  receipts.

The Company is well aware of the need to reduce the 
amount of paper used for environmental protection.  The 
Company therefore had encouraged the customers to use 
online system to issue documents in the e-Policy format 
and promoted the campaign among the employees to use 
both sides of papers to reduce paper usage.

Comparison of Paper usage in 2019 and 2020
Common task print-out
Year 2019: 7,789 reams used
Year 2020: 5,622 reams used
Policy renewal
Year 2019: 7,449 reams used
Year 2020: 7,332 reams used

Policy issuance
Year 2019: 15,600 reams used
Year 2020: 17,350 reams used (*COVID-19 insurance period)

According to the comparison of the paper usage in 2020, 
the papers used was lower than the amount if 2019 around 
500 reams.  This equates to saving up to 1.25 tons of 
paper or equals to saving up to 17 trees, and could reduce 
the energy consumed during 1 ton of paper production by 
reducing water consumption by more than 31,500 liters and 
reduce electricity loss up to 4,100 KW per hour, resulting 
in a reduction of up to 2,911 kg. of CO2 emissions into 
the atmosphere. (Based on the data from Environmental 
News Agency)

The Company believed that improving 

quality of life and preserving environment 

will be a guarantee of social stability  

and progress. 



CG Code เมืองไทยประกันภัย
 มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
 มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 มีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ
 การนำาข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาได้
 ตามมาตรฐาน
 การกำาหนดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลเพือ่นำามาปรบัปรงุ
 แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 สร้างมูลค่าเพิ่มในการปฏิบัติงาน
 ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของการเติบโต
 อย่างยั่งยืน
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 4) โครงการเมืองไทยไร้ขยะ
  บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาขยะซ่ึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลก 
  ให้ความสำาคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำาหนดจัดโครงการ 
  เพ่ือสังคม ที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่าง 
  ถูกต้องและยั่งยืนในชื่อ “โครงการเมืองไทยไร้ขยะ”  
  ตามแนวคดิ “Zero Waste” หรือ “การจดัการขยะเหลอืศนูย”์  
  ตามหลกั 3Rs คอื Reduce (การลดปรมิาณขยะ) Reuse (การใช ้
  ซ้ำา) และ Recycle (การนำากลบัมาใชใ้หม)่ โดยมุง่หวงัสรา้ง 
  ความตระหนักถึงการจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับ 
  พนกังานภายในบรษิทัฯ โดยเฉพาะการจดักจิกรรมรบับรจิาค 
  วสัดุรไีซเคลินำาไปทำาใหเ้กดิประโยชน ์เชน่ กระปอ๋งอลมูเินยีม 
  ขวดพลาสตกิ ถงุพลาสตกิ เป็นตน้ และขยายผลไปสูช่มุชน 
  ภายนอกบริษัทฯ เพื่อลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการ 
  กำาจัดขยะ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วย

 5) การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
  จดักจิกรรมอาสากลา้ใหมเ่พือ่พาพนักงานอาสาของบรษิทัฯ  
  ลงทำากิจกรรมเพื่อสังคม ครอบคลุมในหลากหลายประเด็น  
  โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สอนเด็กในชุมชนปลูก 
  ต้นไม้ สอนการคัดแยกขยะ และสานต่อโครงการเมืองไทย 
  ไรข้ยะไปสู่ชมุชน ตอ่ยอดเป็นการสร้างอาชพีในชือ่กจิกรรม 
  รถเข็นครัวมาดาม หรือการรณรงค์การจัดการขยะอย่าง 
  ถกูวิธ ีและลด ละ เลกิ การใชพ้ลาสตกิในสนามแพทสเตเดีย้ม  
  ของสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี.

3.4 ก�รจัดก�รคว�มยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บรษัิท เมอืงไทยประกนัภยั จำากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความสำาคญั 
และมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมที่ดี (Good Corporate Governance) สนับสนุนในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
พ.ศ. 2561 (CG Code) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งออกโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

 1) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน 
  โดยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
  คอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดให้ผู้บริหารและ 
  พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม 
  ทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งต้องปฏิบัติงาน 
  ตามหน้าท่ีของตนด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกระทำาการ 
  ใด ๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือการ 
  รับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
  แก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงห้ามจ่ายสินบน 
  เพ่ือผลประโยชน์ทางการดำาเนินธุรกิจ โดยการดำาเนินการใด ๆ   
  ท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารและ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาขยะซึ่งเป็นประเด็นที่ 

ทั่วโลกให้ความสำาคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำาหนด 

จัดโครงการ เพื่อสังคม ที่จะสนับสนุนการบริหาร 

จัดการขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืนในชื่อ 

“โครงการเมืองไทยไร้ขยะ”



MTI Corporate Governance Code
 Clear roles and responsibilities 
 Risk management within acceptable level 
 Adequate internal control activity 
 Adopting IT and communication to develop the Company  
 to meet the standard 
 Establishing the monitoring and evaluation process for  
 improvement under appropriate time frame
 Creating value-added to the business operations
 Reducing expenses for a crucial foundation of the sustainable 
 development
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 4) MTI Waste Free Project
  The Company had been aware of the waste problem  
  which is the global agenda.  Therefore, the Company  
  had set up a CSR project to support sustainable  
  waste management called “MTI waste free project”  
  according to the concept “zero waste” or “zero waste  
  management” under 3Rs principle: Reduce (Reduction  
  of waste), Reuse (Reuse) and Recycle (Recycling).   
  This project aimed to raise awareness of integrated  
  waste management for all employees.  The Company  
  focused on the activity about donation of recycled  
  material such as aluminum cans, plastic bottles,  
  plastic bags, etc. and expanded this project to other  
  communities with the objective of reducing waste  
  and cost of waste disposal and also helping preserve  
  the environment.
 5) Developing and preserving the environment with  
  communities
  The Company organized a new volunteer activity  
  to take the volunteer employees to do CSR  
  activities covering a wide range of matters, especially  
  the environment such as teaching children in the  
  community to plant trees, educating about waste  
  separation and expanding the project “MTI waste free  
  project” to the community.  This project helped build  
  careers for people in the community under the name  
  of “Madame’s Kitchen Cart”, by properly managing  
  wastes, reducing and ceasing the use of plastic in  
  the PAT Stadium of Port F.C.

3.4 Sustainability management regarding social  
  dimension
3.4.1 Social policy and practice
Muang Thai Insurance Public Company Limited has been 
aware of the importance of good corporate governance and 

committed to operate the business following the good corporate  
governance framework, by focusing on responsibility to 
ensure transparency and fairness.

The Company established the Corporate Governance Policy 
2018 (CG Code) to be in line with the Corporate Governance 
Code for listed companies 2017 by the office of Securities 
and Exchange Commission.

 1) Anti-Corruption Policy
  The Company realizes the importance of anti-corruption,  
  by establishing the Company’s anti-corruption policy  
  and measures stipulating that all executives and  
  employees have a duty to comply with the law, business  
  ethics and regulations related to the anti-corruption,  
  including having to perform their duties with  
  transparency.  Any action that may imply or indicate  
  the intention that it is a corruption shall be prohibited.   
  Accepting or giving bribes, gifts, assets or any other  
  benefits to the stakeholders involved shall be  
  prohibited as well.  This includes prohibiting the payment  
  of bribes for the benefit of business operations,  
  by taking any action that may be at risk of committing  
  corruption.

The Company had been aware of the waste problem  

which is the global agenda.  Therefore, the Company 

had set up a CSR project  to support sustainable waste 

management called “MTI waste free project”
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  พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ  
  จัดให้มีกระบวนการการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
  คอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ และจดัทำามาตรการจดัการความเสีย่ง 
  การกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลควบคุมเพื่อ 
  ป้องกันและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  การกำาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
  ตามนโยบายฯ และแนวทางปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติ 
  คอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย 
  ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชันของบริษทัฯ เพิม่เติมไดท่ี้ www. 
  muangthaiinsurance.com
 
 2) นโยบายป้องกันการฟอกเงิน และการก่อการร้าย
  บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบข้อ 
  เท็จจรงิของลกูคา้กอ่นทำาธุรกรรมทกุคร้ัง นอกจากนีบ้รษิทัฯ  
  ยังมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ยง และ 
  บุคคลที่ถูกกำาหนดตามรายชื่อที่สำานักงานป้องกันและ 
  ปราบปรามการฟอกเงินแจ้งมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  ก่อนทำาธุรกรรมทุกครั้ง

 3) นโยบาย No Gift Policy
  เป็นมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการงดรับของขวัญ  
  (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด 
  เพื่อตอกย้ำาความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างหลัก 
  ธรรมาภิบาลที่ดี

 4) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับเร่ืองการปกป้องข้อมูล 
  ส่วนบุคคล และในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล 
  ส่วนบุคคลของลูกค้า (Controller) ดังนั้น พนักงานทุกคน 
  ต้องตระหนักในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
  สว่นบุคคลของลกูคา้ใหถ้กูตอ้งตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลู 
  ส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง  
  PDPA ให้พนักงานได้ทราบอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อสร้าง 
  ความเชือ่ม่ันตอ่การเปิดเผยข้อมลูจากหน่วยงานหรอืบคุคล 
  ภายนอก

  สำาหรับข้อมูลของลูกค้านั้น บริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลสำาคัญ  
  ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งเกบ็รักษาอย่างดีย่ิง และจะถกูนำาไปใชเ้พือ่การ  
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง 
  มีระบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
  เท่านั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง  
  กับการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณที่ดี ลูกค้า 
  จงึม่ันใจได้วา่จะไมม่กีารละเมดิสทิธขิองลกูคา้อยา่งแนน่อน  
  ซึ่งลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกันทุกคน

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเข้าถึงง่าย
 แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
 คือ ต้องทำาขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ 
 ปรับเปลี่ยนไป รวมถึงคำานึงถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อ 
 ให้ลูกค้าสะดวกในการเข้าถึงการรับบริการ หากเกิดเหตุที่คาด 
 ไม่ถึงสามารถช่วยเหลือและบรรเทาภัยให้กับลูกค้าได้

 สำาหรับผลติภณัฑเ์ดน่ในป ีพ.ศ. 2563 บรษิทัฯ จะเนน้ผลติภณัฑ ์
 ประกันภัยท่ีเป็นไปตามกระแสของโลก คือ เร่ืองสุขภาพ  
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำาใหค้นทั่วไปเล็งเห็นถึงความ 
 สำาคัญของการทำาประกนัสขุภาพมากยิง่ขึน้ เชน่ ประกนัสขุภาพ  
 Health Me ประกนัสขุภาพทีอ่อกมาเพือ่ตอบโจทยก์บัคา่รกัษา 
 พยาบาลที่มแีนวโน้มสงูขึน้ และลูกค้าก็ตอ้งการความคุ้มครอง 
 ทีค่รอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยหากเจบ็ปว่ยหรอืเกดิอบุตัเิหต ุรวมถงึ 
 ตอ้งการได้รบัความสะดวกในเขา้รบัการบรกิารจากโรงพยาบาล 
 เอกชนชั้นนำาต่าง ๆ
 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง  

กับการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณที่ดี 

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิ 

ของลูกค้าอย่างแน่นอน
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  All executives and employees must take cautious  
  action.  The Company provides a fraud risk assessment  
  and establishes risk management measures, guidelines  
  for supervision and controls for prevention.  It has been  
  monitoring risks to be within an acceptable level.   
  The guidelines for monitoring and evaluating the  
  compliance of the policy are established as well.   
  More information about the Company’s anti-corruption  
  policy, please visit: www.muangthaiinsurance.com

 2) Anti-Money Laundering and Combating the Financing  
  of Terrorism Policy
  The Company’s customers are required to identify  
  and verify their information before every transaction.   
  The Company also reviews and checks blacklist  
  and watching list by the Anti-Money Laundering  
  Office Through electronic system before every  
  transaction.

 3) No Gift Policy
  This is a measure against corruption by refraining  
  from accepting gifts during festivals and on any other  
  occasions.  to reinforce the Company’s commitment  
  in building good governance principles.

 4) Personal Data Protection Act (PDPA)
  The Company has been focusing on the protection  
  of personal information.  The Company as the controller  
  of personal information of customers, every employee  
  must be aware of the collection, use and disclosure  
  of the personal information of customers in accordance  
  with Personal Data Protection Act (PDPA).  The Company  
  has promoted and communicated about the PDPA  
  to the employees regularly in order to build confidence  

  in the disclosure of information from other agencies  
  or third parties.

  The Company always treats the customer information  
  as the important information that must be kept properly  
  and will be used for developing product and improving  
  services and activities to serve the customer needs.   
  The Company realizes and sees the importance of  
  conducting the business under the ethics.  The customers  
  therefore can feel confident that there will be no right  
  infringement.The customers therefore can be assured  
  that their rights will not be violated and they will be  
  treated equally as others.

3.4.2 Result of the social activities
Responsibility to consumers
1) Product development for variety and easy accessible products
 The concept in product design and development is to  
 meet the changing needs of customers.  The Company also  
 focused on providing after-sales service in order to  
 facilitate the customers with easy access to services  
 which can promptly help the customers in case of an  
 unexpected incident.

 In 2020, the Company focused on developing the  
 insurance products according to the global trend which  
 was health trend due to COVID-19 making people  
 became more aware of the importance of health insurance  
 such as Health Me product which was designed to meet  
 the inclining medical expenses.  Additionally, the customers  
 looked for higher benefit from the insurance policy in  
 covering their expenses in case of illness or accident,  
 including preferring to be more convenient when using  
 the services from reputable private hospitals.

The Company realizes and sees the importance  

of conducting the business under the ethics.   

The customers therefore can feel confident that  

there will be no right infringement.



จุดแข็งของบริษัทฯ คือการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ ผ่านการบริหารจาก CEO หญิงเก่ง
ของบริษัทฯ คุณแป้ง-นวลพรรณ  ล่ำ�ซำ�

ที่มาของวลี
#เชื่อแป้ง  #เชื่อเมืองไทยประกันภัย

“เชื่อแป้ง” เป็น “ความเชื่อถือและความศรัทธาในเชิงตัวบุคคล” มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะคุณแป้งเป็น CEO ของบริษัทฯ สะท้อน
ให้เห็นถึงตัวตนของคุณแป้งที่เป็นคนตั้งใจจริงกับการทำาทุกอย่าง และเป็นคนที่คำาไหน คำานั้น ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
“เชื่อเมืองไทยประกันภัย” เพราะเมืองไทยประกันภัยเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคำาสัญญา สร้างความเชื่อใจ ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

“เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นมา ผู้ประสบภัยจะต้องรู้สึกว่า เขาหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้ว ในมุมของความหมดหวัง ก็ยังมีเรา เมืองไทย
ประกันภัย เชื่อแป้ง... แล้วคุณจะยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

นำาสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับต้น ๆ ที่ครองใจประชาชนคนไทย
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2) นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ตอบโจทย์สังคมในทุกมิติ
 Application Muang Thai Friends Club
 แอปพลิเคชันมอบความสุขไม่รู้จบ เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ  
 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า 
 รวมทั้งให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ได้ตลอด  
 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Self Service ดังนี้
 การเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ในรูปแบบ Virtual Card  
  ซึง่สามารถแสดงรายละเอียด หมายเลขกรมธรรม์ ช่ือผลิตภัณฑ์  
  ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัยรวม และวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด 
  ความคุ้มครอง บนหน้าบัตร

 • สามารถคลิกหน้าบัตรเพื่อสลับดู QR Code ที่อยู่ด้านหลัง  
  เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ในการสแกนข้อมูลผู้เอาประกันภัยได้  
  ในกรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และเพื่อลดขั้นตอน 
  การค้นหาประวัติผู้ป่วย ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • สามารถตรวจสอบประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้  
  แสดงประวัติการการเรียกร้องสินไหมทดแทน เช็กวงเงิน 
  ค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ เช่น วงเงินที่ใช้ไป และวงเงิน 
  คงเหลือ รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการเรียกร้อง 

  สินไหมทดแทนได้ อาท ิอยู่ระหวา่งการพจิารณา อยูร่ะหวา่ง 
  การรกัษา พจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ เปน็ตน้ ซึง่เมือ่ลกูคา้รกัษา 
  เรยีบรอ้ย ระบบสามารถเกบ็ขอ้มลูท้ังหมด และสามารถแสดง 
  เป็นประวัติการใช้สิทธิ์ของลูกค้าได้
 • สามารถดขูอ้มลูความคุม้ครองและทนุประกนัตามผลติภณัฑ ์
  นัน้ ๆ  หรอื บรกิารดขูอ้มลูกรมธรรมแ์บบดาวนโ์หลดเอกสาร 
  กรมธรรม ์และเงือ่นไขกรมธรรม ์เชน่ งานประกนัภยัรถยนต ์ 
  ประกันอัคคีภัย เป็นต้น

 ระบบแจ้งเตือน (Notification)
 • สามารถแจ้งเตือนต่ออายุล่วงหน้า 30 วันแบบอัตโนมัติ  
  และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบต่ออายุออนไลน์ พร้อมรับ 
  กรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy แบบ Real Time
 • สามารถแจง้เตือนแยกตามประเภท อาท ิMessage Privilege  
  Activity My Gift โดยสามารถใส่ลิงก์ หรือกดดูรายละเอียด 
  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้

 ค้นหาบริการ อู่ ศูนย์ โรงพยาบาล
 • สามารถค้นหาอู่ ศูนย์ โรงพยาบาล ภายในเครือของเมือง 
  ไทยประกันภัยได้โดยระบบสามารถเลือกแสดงผลเป็นแบบ  
  Google Map หรือ แบบ List รายชื่อ อู่ ศูนย์ โรงพยาบาล 
  ในเครือได้
 • สามารถคน้หาโรงพยาบาลแบบเครือขา่ยประกนัสขุภาพ หรอื  
  เครือข่ายประกันอุบัติเหตุของเมืองไทยประกันภัยได้

3) การสร้างมาตรฐานการขายที่ดี
 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญและมาตรฐานที่ดีในการเป็น 
 ตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย เพ่ือความรับผิดชอบ 
 และเป็นธรรมแก่ลูกค้า ซึ่งนอกจากการพัฒนาความรู้ด้านการ 
 ประกันวินาศภัยและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ตัวแทนและ 



The Company strength is to build confidence in its service standards through the management of 
the CEO: Madam Pang-Nualphan  Lamsam, the strongest woman in the Company.

The origin of the phrases
#Believe in Pang  #Trust Muang Thai Insurance

“Believe in Pang” is “a trust and believe in a person.” This is a marketing strategy of the Company, representing by our CEO 
who is a serious business woman with strong passion in doing business and keeping the promise with the customers and 
reflecting the creditability of the Company.
“Trust Muang Thai Insurance” This phrase conveys the massage that we are the Company that focuses on integrity, keeping 
the promises and building trust for all groups of stakeholders.

“When the insured suffers from unfortunate incidents feel like they have nothing left.” In the corner of despera-
tion, they still have Muang Thai Insurance.  Because when you believe in Pang, you will smile over the trouble.” 

We, Muang Thai Insurance, are aiming to be the top of mind for Thai people.
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2) Innovations that meet the needs of society in all  
 dimensions
 Application Muang Thai Friends Club
 The Company has been continuously developing the  
 application that offers endless happiness called Muang  
 Thai Friends Club to provide special privileges to  
 customers as well as giving customers access the  
 24-hours services in the form of self service as follows:
 Access to policy information
 • The customers can check the policy information in  
  the form called Virtual Card which can show details  
  about policy number, product name, sum insured, total  
  premium, inception date and end date on the card.

 • The customers can click on the card to view QR Code  
  on the back for the hospital to scan the insured  
  information when visiting the hospital.  This will help  
  shorten the process of searching for patient history.
 • The customers are able to check their claim history,  
  remaining medical expenses such as the amount  
  used and remaining limit, claim status such as pending,  

  under processing, approved, etc.  When the customer  
  has successfully received the medical treatment, the  
  system can collect all information which can be  
  displayed as a history of exercising the right.
 • The customers are able to view coverage and sum  
  insured of the product or service, by downloading the  
  policy file and policy terms and conditions such as  
  motor insurance, fire insurance, etc.
 Notification
 • The application is able to notify automatic renewal  
  30 days in advance and is under the development  
  process to be able to provide online renewal system  
  and issue an e-Policy in real time.
 • The application can notify by service category such  
  as message, privilege, activity, my gift and can to  
  connect to various web pages.
 Searching service for garage/ service center / hospital
 • The application can find garage, service center and  
  hospital in the Company’s network. The customers can  
  choose to display the search in Google Map or in  
  a list of garage, service center and hospital. 
 • The application enables the search for hospitals under  
  the health insurance network or the personal accident  
  insurance network.

3) Establishing good sales standards
 The Company saw the importance and a good standard  
 for non-life insurance representatives and brokers to have  
 responsibility and fairness to the customers.  Apart from  
 developing knowledge about insurance and other related  



86 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี (One Report) 2563

 นายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากหลักสูตรอบรมที่ คปภ.  
 กำาหนดแล้ว บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้ตัวแทนและนายหน้า มี 
 ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยเพิ่มมากข้ึน โดยฝ่ายบริการ 
 ช่องทางขายได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกัน 
 วินาศภัย รวมไปถึงความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น เทคนิค 
 การขาย กฎหมายจราจร ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาสินไหม 
 ประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น

4) การสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า
 เพื่อการตอบสนองลูกค้าให้เข้าถึงการบริการของบริษัทฯ ได้ 
 อย่างสะดวก และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางเพื่อสื่อสาร 
 กับลูกค้าที่หลากหลาย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้บริการลูกค้า  
 และคู่ค้าที่ติดต่อผ่าน Contact Center แยกตามช่องทางท่ี 
 ให้บริการดังนี้
 (1) ช่องทางโทรศัพท์ และระบบโทรศัพท์ตอบอัตโนมัติ (IVR)  
  ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1484 และ 0 2290 3399
  • การให้บริการทั่วไป จำานวน 900,964 สาย
  • การให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. จำานวน  
   517,445 สาย
 (2) ช่องทาง Chat ผ่านหน้า Website และ Facebook ของ 
  บริษัทฯ จำานวน 67,201 ราย
 (3) ชอ่งทาง e-Mail ผา่นหนา้ Website ของบรษิทัฯ และ e-Mail  
  ที่ส่งตรงมายัง Contact Center จำานวน 17,811 ฉบับ

และมกีารใหบ้รกิารผา่นชอ่งทางสาขาทัว่ประเทศกวา่ 22 สาขา ซึง่
ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ตระหนักถึงความ
ปลอดภยัของลกูค้าทีม่าใชบ้ริการ จงึไดก้ำาหนดมาตรการดแูลความ
ปลอดภัยของลูกค้าในช่วงโควิด-19 ได้แก่ การติดป้ายประกาศ
มาตรการความปลอดภัยในช่วงโควิด-19 ที่หน้าประตูทางเข้า มี
จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างของเก้าอี้ และการติดตั้ง
ฉากกั้นบริเวณเคาน์เตอร์ เป็นต้น และสาขายังมีการทำากิจกรรมที่
เปน็การสง่ต่อความหว่งใย อาท ิสาขายอ่ย ระยอง อดุหนุนหนา้กาก
ผ้าจากแม่บ้านที่ทำางานในสาขา นำามาแจกให้กับผู้มาใช้บริการที่
สาขา และสาขาย่อย สมุทรสงคราม นำาอาหารข้าวกล่องไปแจก

ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อน และสาขาย่อยขอนแก่น ได้ซื้อ
หนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลส์ง่ไปชว่ยเหลอืโรงเรยีนบา้นนา
พราน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการให้บริการ และการดูแลลูกค้า ซึ่ง 
รวมถึง ผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ แจ้งปัญหา หรือร้องเรียนมายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มี
หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนโดยเฉพาะ 
โดยทำาหนา้ท่ีสบืคน้ ตรวจสอบ ประสานงาน และบรหิารจดัการ เพือ่
ให้สามารถหาแนวทางในการจดัการปญัหา เรือ่งรอ้งเรยีนของผูแ้จง้
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงคข์องการรอ้งเรยีน และ
เป็นไปตามหลักการ เงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ทำาความเขา้ใจให้ผูแ้จง้ หรอืผูร้อ้งเรยีนทราบ ซึง่นอกจากจะเปน็การ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังเป็นการสื่อสาร ทำาความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องให้ผู้แจ้ง ทำาให้ผู้แจ้งรับทราบข้อเท็จจริงอีกด้วย โดย
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการให้บริการและดูแลลูกค้า รวมถึง
การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ 
พึงพอใจสูงสุด

การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางและกระบวนการรับเรื่อง 
ร้องเรียน
อำานวยความสะดวกสำาหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน รวมถึงช่องทาง 
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อความชัดเจน รวดเร็ว 
สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และช่วยลดเรื่องร้องเรียนได้ ดังนี้
• สามารถร้องเรียน โดยสแกน QR Code เพื่อกรอกคำาขอ 
 ร้องเรียนได้
• ตดิตามการรอ้งเรยีน หรอืไมไ่ดร้บัความไมส่ะดวกในดา้นบรกิาร 
 ของบริษัทฯ ใน Social Media ต่าง ๆ เช่น Pantip เพื่อนำาไป 
 สู่กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนของบริษัทฯ
• มีช่องทางการประสานงาน และให้ข้อมูลแก่สำานักงานคณะกรรมการ 
 กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• มีช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น คู่ค้า
• มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและสามารถจัดการเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการให้บริการ 

และดูแลลูกค้า รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุด
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 fields for agents and brokers using the training courses  
 by OIC, the Company had also encouraged agents and  
 brokers to enhance their knowledge in non-life insurance  
 by providing training courses by the sales Channel Service  
 Department on knowledge about non-life insurance  
 products and other knowledge such as sales techniques,  
 traffic laws, motor insurance claims, etc.

4) Creating excellent customer experiences
 In order to facilitate the customers to access services  
 of the Company easily and quickly, the Company therefore  
 had created channels to communicate with customers.  
 In the past year, there were various communication  
 channels or contact center that serviced the customers  
 as follows.
 (1) Telephone channel and interactive voice response  
  (IVR) via the no. 1484 and 0 2290 3399
  • General service: 900,964 lines
  • 24-hours accident notification service: 517,445 lines
 (2) Chat channel on the website and Facebook of the  
  Company: 67,201 chats
 (3) e-Mail through the website of the Company and  
  e-Mail sent directly to contact center: 17,811 e-Mails

The Company also offers services through 22 branch offices 
nationwide.  Recently there was an outbreak of COVID-19, 
the Company concerned about the safety of customers 
who used the service.  Therefore, there were the safety 
measures for the customers during COVID-19 pandemic, 

including posting a safety measures during COVID-19 
at the entrance, providing alcohol sanitizer, following  
physical distance measures and installing partitions at the  
service counters, etc.  Some branch offices also conducted  
activities to forward the concerns. For example, Rayong 
Branch bought fabric masks from maid staff working in the 
branch and gave them to the customers who visited the 
branch office, Samut Songkhram Branch gave lunch boxes to 
the people in need, and Khon Kaen Branch donated surgical 
masks and alcohol sanitizers to Ban Na Pran School, Wang 
Thong District in Phitsanulok Province.

The Company had always paid attention to its service and 
customer care.  This includes those who had experienced 
the inconvenience in using the services or products of the  
Company can report problems or complaints.  It is the department  
in the Company that has a responsibility in managing complaints  
by searching, inspecting and coordinating with related parties 
for solutions according to the principle and conditions by 
various agencies.  After that complainers will be informed for 
better understanding of the problem.  In addition to handling 
complaints, the department also communicates to the related 
parties for correct understanding of the informant or the facts.   
The Company places the important of customer service and 
care, including efficient complaint management in order to 
achieve the highest customer satisfactory.

Optimization of Complaint Channels and Handling 
Processes
In order to facilitate the customers to report complaints and 
providing communication
channels to coordinate with external agencies for clarity,  
quickness, and correct perception, the Company had  
provide various complaint channels and handling processes 
as follows.
• Complaint can be made by scanning QR code to fill in  
 a complaint request.
• Following up on complaints or issue about experiencing  
 inconvenience from the Company’s service on social  
 media platform such as Pantip and hand over to the  
 complaint handling process.
• Providing communication channels and information to  
 OIC
• Providing communication channels for external agencies  
 such as business partners.
• Assigning the team to manage and handle complaints.

The Company places the important  

of customer service and care, including  

efficient complaint management  

in order to achieve the highest  

customer satisfactory.
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นอกจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยแีลว้ บริษทัฯ ยงัเชือ่มัน่วา่มนษุย์
ยังคงเปน็สิง่สำาคญัทีส่ดุในการสง่มอบประสบการณก์ารบริการทีเ่ปน็
เลิศไปสู่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาคนทั้งในด้านความ
รู้ ทักษะ ทัศนะคติเพื่อให้พร้อมสำาหรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) 
การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างสม่ำาเสมอ โดยปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสำารวจความพึงพอใจผ่านระบบโทรศัพท์ 
(IVR Survey) หลังจากเจ้าหน้าที่วางสายเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ 
เพื่อมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ความพึงพอใจของลูกค้า

การพัฒนาพนักงาน
1) การพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็น 
เป้าหมายแรกของการกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการคน
ที่ดีและมีประสิทธิผลจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความ
รู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานมี
คุณภาพและมีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพในการทำางานและ
คุณภาพชีวิต บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับ
กับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงใน 
ป ี2563 มกีารระบาดของโควิด-19 บริษทัฯ จงึไดป้รับเปลีย่นรปูแบบ 
การพัฒนาพนักงานเป็นแบบออนไลน์ ได้แก่

หลักสูตรอบรมออนไลน์แบบ e-Learning จำานวน 2 หลักสูตร
1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
2. Security Awareness

พนักงานเข้าร่วมอบรม 100%

หลักสูตรอบรมออนไลน์แบบ Micro-Learning เช่น
• Micro-Learning ด้านการพัฒนากลุ่มศักยภาพสูง
• Micro-Learning ด้านการขายและการนำาเสนอ
• Micro-Learning ด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหาร

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ฝึกฝน
และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ และอย่างต่อเน่ืองทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิท่ีพนักงานทุกคนควรจะได้รับ 
และได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนากับสถาบันภายนอก 
เพื่อพัฒนาความรู้และความเป็นมืออาชีพจากสถาบันการอบรม
ท้ังของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถพัฒนาตัวเองได้ตาม
ความสะดวก ได้ตลอดเวลาและทุกสถานท่ี รวมถึงสามารถเรียน
รู้ได้จากหลากหลายอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้
พัฒนาทักษะตัวเองในหลากหลายด้าน และพนักงานมีทักษะพ้ืน
ฐานในการนำาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและนำา
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่ง
เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานตลอดท้ังป ีโดยในป ี2563 ดว้ย
สถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ จึงเน้นการจัดกิจกรรมภายในแบบ 
New Normal ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ สำาหรับกิจกรรม
ทีต่อ้งมกีารพบปะกนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้มีาตรการปอ้งกนัโควดิ-19 
อย่างเคร่งครัด กิจกรรมที่จัดให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น
(1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน อาทิ  
 กจิกรรมทำาบญุในวาระสำาคญัตา่ง ๆ  กจิกรรมงานสงัสรรคป์ใีหม ่ 
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การส่งเสริมงานขาย 92.52% 92.17% 92.64%

ประกันภัยรถยนต์ 92.11% 93.28% 91.71%

ธุรกิจประกันภัยทั่วไป 87.65% 89.39% 91.75%

• ปี 2563 ภาพรวมระดับความพึงพอใจลูกค้า  
 ร้อยละ 91.82
• ปี 2562 ร้อยละ 91.70
• ปี 2561 ร้อยละ 91.10



Town	Hall	วันรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของพนักงาน	
Town	Hal	Event:	The	day	that	we	are	united
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In addition to technological development, the Company 
believes that interaction with humans is still the most  
important thing in delivering excellent service experiences to 
the customers.  Therefore, the Company has been developing  
its people in terms of knowledge, skill and attitude to be 
ready to provide excellent service.  The Company had also  
developed a quality assurance process for the service  
provided over the phone. Last year, the Company had 
developed a satisfaction survey system via telephone (IVR 
Survey) after the conversation in order to ensure that  
customers will receive good service from the our employees 
under the same standard.

Customer satisfaction

Employee development
1) Employee Development
The Company had prioritized the human resource development  
as the first goal of good corporate governance.  Also, 
the Company had been promoting and encouraging the  
employees to enhance capability and effectiveness of their 

work and living. So, the Company had continuously developed 
the employees to be more resilience to the current situation 
in 2020, caused by the coronavirus 2019 or COVID-19  
outbreak.  The Company therefore had switched the employee  
development model to the online channel more per following 
details.
e-Learning Training Course: 2 Courses
1. Personal Data Protection Law (PDPA)
2. Security Awareness

Attendance Rate: 100%

Micro-Learning Training Course Such As
• Micro-Learning: Development of high potential groups
• Micro-Learning: Sales and Presentation
• Micro-Learning: Management Development 

In addition, the Company had provided opportunities for all 
employees at all levels to practice and develop their abil-
ities according to the rights that all employees should be 
entitled.  The employees had more opportunities to attend 
seminars with external institutions to develop knowledge 
and professionalism from both public and private training 
institutes.  They could be able to do self-development as 
their convenience anytime and anywhere from any devices.  
This was to encourage the employees to develop their 
skills in different fields.  The employees could improve their 
skills in using tools, equipment and technology available 
today to keep up with the pace in digital age and lead to 
sustainable change.

Employee engagement
The Company had organized internal and external activities 
to strengthen relationship between employees throughout the 
year.  In 2020 with the COVID-19 outbreak, the Company 
focused on organizing activities in New Normal way through 
various online channels.  For activities that require physical 
meeting, the Company set up strict measures to prevent 
the spread of COVID-19.  The activities that opened for 
employees to participate are as follows.
(1) Activities for strengthening relationship between employees  
 such as merit-making activities on important occasions,  
 New Year party activities and various types of sporting  
 events.

2018 2019 2020

Sales support 92.52% 92.17% 92.64%

Motor insurance 92.11% 93.28% 91.71%

Non-motor insurance 87.65% 89.39% 91.75%

• 2020: Overall customer satisfaction  
 score is 91.82
• 2019: Overall customer satisfaction  
 score is 91.70%
• 2018: Overall customer satisfaction  
 score is 91.10%
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(2) การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนากระบวนการของบริษัทฯ เช่น  
 กิจกรรมเสนอความคดิเหน็เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงบริการดา้นการ 
 ออกสำารวจอุบัติเหตุของพนักงานสำารวจภัย
(3) การสือ่สารระหว่างบริษทัฯ และพนักงาน ผา่นช่องทางออนไลน ์ 
 อาทิ อีเมล Line และ Facebook
 • กิจกรรมเกม หรือ ตอบคำาถามออนไลน์ตามเทศกาล หรือ 
  วาระต่าง ๆ
 • กจิกรรมสง่เสรมิดา้นขวญัและกำาลังใจผา่นกจิกรรมตา่ง ๆ  อาท ิ 
  กิจกรรมอาสาทำาสเปรย์แอลกอฮอล์ ส่งมอบความห่วงใยถึง 
  พนักงานทุกคน

การดูแลและรักษาพนักงาน
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจัด ว่าเ ป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาใ ห้ 
องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีถึง 
ความสำาคัญของพนักงานในองค์กร โดยได้มีการดูแล ส่งเสริม  
พัฒนาพนักงานให้ได้รับโอกาสความก้าวหน้า เติบโตในสายอาชีพ 
รวมทั้งจัดการด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับ ด้วยความ
เหมาะสม
1) การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงบริการขององค์กร
 การเปดิตวัผลติภณัฑ์ใหม่ แคมเปญใหม่ หรือบริการใหม ่บรษิทัฯ  
 จะทำาการประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์และบริการตา่ง ๆ  ใหพ้นกังาน 
 ได้รับรู้ และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก  
 โดยให้สิทธิพิเศษ อาทิ การลดราคาประกันภัยบางประเภท การ 
 เปิดโอกาสให้ญาติของพนักงานได้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 ในราคาพเิศษ นอกจากน้ี ยงัใหพ้นักงานสามารถเลอืกผอ่นชำาระ 
 เป็นรายเดือนได้

2) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อ 
 เสนอแนะ รวมถึงการร้องเรียนผ่านทุกช่องทาง อาทิ Intranet,  
 Line, Facebook ซึง่พนกังานทกุคนสามารถเสนอความคดิเหน็ 

 และข้อเสนอแนะได้ในทุก ๆ  เรื่อง ซึ่งเป็นกระบอกเสียงที่สำาคัญ 
 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร รวมถึงการ 
 สร้างสังคมที่ดีในการทำางานร่วมกัน

3) ความก้าวหน้าในการทำางาน
 บริษัทฯ สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการ 
 เลือกปฏิบัติ สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดย 
 ให้โอกาสทัดเทียมกันในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย  
 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับ 
 ลักษณะงาน ด้วยคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง บุคคล 
 ใด อันเนื่องจาก เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพ  
 ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้อง รวมท้ัง 
 การให้โอกาสความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม 
 ยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาตามผลประเมินการ 
 ปฏิบัติงาน ผลสำาเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงาน โดย 
 มีตัวชี้วัด KPI และ Competency ที่ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริม 
 พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความ 
 ก้าวหน้าในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ

4) การกำาหนดและบริหารค่าตอบแทน
 บริษัทฯ กำาหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงาน 
 อย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
 และผลการปฏบัิตงิาน ตามนโยบายการบรหิารคา่ตอบแทน โดย 
 บรษิทัฯ กำาหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร 
 และพนักงาน โดยใช้ KPI เป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จในงาน เพื่อ 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการ 
 ประเมินด้านความรู้ ทักษะ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ 
 พนักงาน และการให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมด้านความ 
 รับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป โดยผลคะแนนการประเมินมี 
 ผลต่อการได้รับผลตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 อย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ

สอนทำาหน้ากากและสเปรย์
แอลกอฮอล์แก่พนักงาน	และ
พนักงานได้นำาความรู้นี้ไปถ่ายทอด
ให้แก่ชุมชน	และหน่วยงาน	
อื่น	ๆ	ต่อไป
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(2) Activities arranged to contribute to develop the Company  
 such as an activity to express opinions for development  
 and improvement of the accident survey service.
(3) Communication between the Company and employees  
 via online channels such as e-Mail, Line and Facebook
 • Games or answering online questions during the festival  
  or other events
 • Activities to encourage the employees through various  
  activities such as making alcohol spray forwarding  
  care every employee.

Employee care and welfare
The management and all employees are the key to drive 
the Company to the success.  The Company recognized the 
importance of its employees, so it provided good care and 
development all employee to get opportunities in advancing 
their careers, including providing appropriate welfare for all 
levels.
1) Providing opportunities for employees to access the  
 corporate services
 In launching new products, campaigns or services, the  
 Company will promote and communicate about the new  
 products and services to the employees and they are able  
 to access the products easily by offering special privileges  
 such as discounts on certain types of insurance products,  
 the employees can purchase insurance products at special  
 price, and also allow employees do monthly installments.

2) Listening to opinions and suggestions of the employees
 The Company opens for the employees to express their  
 opinions and suggestions, including allow the employees  

Teaching	employees	to	make	fabric	masks	and	alcohol	
spray,	so	the	employee	later	can	transfer	the	knowl-
edge	to	the	communities	and	other	organizations.

 to submit complaints through all channels such as intranet,  
 Line and Facebook.  All employees can be able to express  
 their opinions and suggestions in every aspect.  This is an  
 important voice that contributes product and service  
 development as well as building a well-established society  
 in the Company.

3) Career Advancement
 The Company supports the protection of human rights  
 without discrimination which is in line with the Constitution  
 of Thailand, by providing equal opportunities for recruitment,  
 appointment, and relocation based on knowledge, ability,  
 qualification, morality, no discrimination against any person  
 because of race, skin color, religion, gender, age, status,  
 disability or any other unrelated status.  The Company  
 also provides opportunities for career advancement with  
 fairness and no discrimination, by considering the  
 performance and competency assessment results from  
 KPI. Moreover, the Company has been regularly supporting  
 the skill and knowledge development of the employees  
 to progress in their work.

4) Remuneration management
 The Company has provided fair remuneration to the  
 executives and employees based on the knowledge,  
 competence, responsibility and work performance 
  according to the remuneration management policy.   
 The performance assessment is carried out for the  
 executives and employees using KPI to a measure the  
 success of work in order to see the concrete performance  
 efficiency.  This includes the assessment of knowledge,  
 skill, work behavior of employees, including cooperation  
 in conducting CSR activities.  The results of the assessment  
 will be used to determine the fair return and career  
 advancement based on their knowledge and ability.



92 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี (One Report) 2563

5) การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
 ด้านสุขภาพ บริษัทฯ มีความใส่ใจสุขภาพพนักงาน ด้วยการ 
 จัดทีมที่ปรึกษาด้านสุขภาพกรณีที่มาปฏิบัติงานและมีอาการ 
 ป่วย นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับประกันสุขภาพ  
 ซึ่งพนักงานจะได้รับสิทธิในการรักษา ทั้งสิทธิผู้ป่วยนอกและ 
 ผู้ป่วยใน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมื่อยามที่พนักงาน 
 ประสบอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงค่า 
 รักษาทันตกรรมซ่ึงสิทธิดังกล่าวน้ี เป็นสิทธิที่นอกเหนือจาก 
 สิทธิประกันสังคมที่พนักงานพึงได้อยู่แล้ว

 และบริษัทฯ ยังมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพของพนักงานและ 
 ครอบครวั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารฉีดวคัซีนป้องกนัโรคประจำา 
 ปี อาทิ ไข้หวัดใหญ่ และเปิดให้พนักงานสามารถนำาญาติมา 
 ตรวจสุขภาพประจำาปีได้ในอัตราพิเศษ

 ด้านการออม บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้กับ 
 พนักงาน โดยพนักงานสะสมเงินส่วนหนึ่งบริษัทฯ สมทบให้ 
 อีกส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการออมเงินให้พนักงาน

 ด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน บริษัทฯ มีนโยบายด้าน 
 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำางาน  
 เพือ่ใหพ้นกังานมีสขุอนามยัในการทำางานทีด่ ีเอือ้อำานวยตอ่การ 
 ปฏิบัติงานที่เหมาะสม

 ด้านเวลาการปฏิบัติงาน ในส่วนของเวลาปฏิบัติงาน บริษัทฯ  

 มีนโยบายสวัสดิการทางเลือก เปิดให้พนักงานได้เลือกเวลา 
 เข้างาน ที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากพนักงานบางคนอาจมี 
 เหตุจำาเป็นที่ทำาให้ไม่สามารถมาเข้างานตามเวลาที่บริษัทฯ  
 กำาหนด โดยแบง่เปน็ 3 ชว่ง จากเดมิเวลาทำางานระหวา่ง 8.30- 
 17.00 น. เป็น
 1) เวลาทำางานระหว่าง 08.30-17.00 น.
 2) เวลาทำางานระหว่าง 09.00-17.30 น.
 3) เวลาทำางานระหว่าง 09.30-18.00 น.
 ซึ่งการให้พนักงานได้เลือกเวลาเข้างานตามความเหมาะสม 
 ของตัวเอง จะทำาให้พนักงานสามารถบริหารจัดการการดำาเนิน 
 ชีวิตส่วนตัวได้อย่างดี ไม่ต้องกดดันกับระยะเวลาเร่งรีบของ 
 ตัวเองเม่ือต้องเดินทางมาทำางาน ส่งผลให้พนักงานมีจิตใจที่ 
 สดใส พร้อมที่จะเริ่มต้นทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19 บริษัทฯ  
 ได้บริหารจัดการให้พนักงานได้ปฏิบัติงานแบบ Work  
 from Home เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และ 
 มีการรายงานเรื่องสุขภาพของพนักงานทุกวันเพื่อประเมิน 
 ความเสี่ยง

 ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า หากพนักงานมีสุขภาพกาย 
 และใจท่ีดี รู้สึกมีความมั่นคงในการทำางานร่วมกับบริษัทฯ  
 จะทำาให้พนักงานสามารถทำาหน้าท่ีของตัวเองได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ และส่งผลให้การดำาเนินงานในภาพรวมเป็นไป 
 ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางไว้

ภาพรวมของพนักงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563
จำานวนพนักงาน เพศชาย เพศหญิง

1,265 508 757

อัตราการลาออก 
ปี อัตราการลาออก (%)

2563 9.20%

2562 13.29%

2561 15.41%

หมายเหตุ: อัตราการลาออกนับรวมการเกษียณ การพ้นสภาพ (ขาดงานเกิน 3 วัน) และการเสียชีวิต



93Muang Thai Insurance Public Company Limited
Annual Report (One Report) 2020

5) Welfare arrangements for employees
 Health: The Company cares about the employees’ health  
 by assigning a team to provide services and advices  
 about health when the employees feel sick during work.   
 Moreover, the employees are entitled to receive medical  
 treatment both outpatient and inpatient, personal accident  
 insurance and dental treatment, which is a right other than  
 social security rights, under the group insurance welfare.

 The Company also cares about health of the employees  
 and their families by providing annual vaccinations such  
 as influenza and allows the employees to bring their  
 relatives for annual health checkups at a special price.

 Saving: The Company has set up a provident fund which  
 the employees can save part of their salaries and the  
 Company contributes to the other part to the saving.  This  
 is to promote the idea of saving among the employees.

 Safety in the workplace: The Company has a policy on  
 occupational health, safety and working environment in  
 order to provide employees good hygiene in the workplace  
 and facilitate their works.

 Working time: The Company has provided an alternative  
 work schedule for the employees to choose the work  

 schedule that suit them the most because some employees  
 may have reasons for not being able to start working at  
 the time specified by the Company.  The work schedule  
 is divided into 3 periods apart from the original working  
 hours between 8.30.-17.00 hours as follows
 1) From 08.30 to 17.00 hours
 2) From 09.00 to 17.30 hours
 3) From 09.30 to 18.00 hours
 This policy allows the employees to choose the most suitable  
 work schedule according to their own convenience.  This will  
 enable employees to manage their personal life and have  
 no pressure to rush to work.  As a result, the employees  
 will have a healthy mind and start working with full capability  
 every day.

 In addition, the Company has set up a measure to prevent  
 the spread of COVID-19 by allowing the employees to  
 work from home to ensure the safety and the employees  
 have to submit the report about their health every day  
 for the Company to assess the risk.

 The Company has been aware that if the employees  
 have good physical and mental health.  Therefore, they will  
 feel more stable in working with the Company and perform  
 their duties more efficiently.  As a result, the Company  
 will conduct the operation in line with its goals.

No. of the Eemployee as of 31 December 2020
No. of the employee Male Female

1,265 508 757

Turnover rate
Year Turnover rate (%)

2020 9.20%

2019 13.29%

2018 15.41%

Remark: The rate of resignation includes retirement, employment termination (Absence from work more than 3 days) and death.
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กิจกรรมเพื่อสังคม
“เมืองไทยประกันภัย อยากให้ทุกคนยิ้มได้ เพื่อสังคมเป็นสุข 
ทุกช่วงเวลา”

บรษิทัฯ ดำาเนนิกจิกรรมเพือ่สรา้งรอยยิม้แกส่งัคมไทย หลากหลาย
ด้าน มาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้การสนบัสนนุกลุม่ “อาสากลา้ใหมเ่มอืงไทย”  
การส่งเสริมสิทธิสตรีไทย ผ่านการสนับสนุนฟุตบอลหญิงทีมชาติ 
ไทย ต่อยอดไปยังการสนับสนุนงานด้านกีฬา กับสโมสรการท่าเรือ  
เอฟ.ซ.ี สนบัสนนุใหเ้กดินักฟตุบอลเยาวชนรุ่นอืน่ ๆ  และการดำาเนนิ 
โครงการคลองเตยดีด ีเพือ่สร้างประโยชน์และความสขุใหส้งัคมไทย  
และเมื่อสังคมไทยเกิดวิกฤตโควิด-19 เมืองไทยประกันภัย ได้ 
ต้ัง “ครัวมาดาม” เพื่อแจกอาหารและข้าวกล่องให้แก่ผู้ท่ีได้รับ 
ผลกระทบ จากนั้นได้ขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ประสบภัย  
ไม่ว่าจะเป็นน้ำาท่วมหรือไฟไหม้ “เราพร้อมจะช่วยแบ่งเบาใน 
ยามเกิดภัย”

1) กิจกรรม “อาสากล้าใหม่เมืองไทย”
 อาสากล้าใหม่เมืองไทย เป็นโครงการที่บริษัทฯ ต้องการสร้าง 
 หัวใจของจิตอาสา ให้อยู่ในหัวใจของพนักงานทุกคนในองค์กร  
 โครงการนี้เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มและออกไปทำา 
 กจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์ในพ้ืนทีต่า่ง ๆ  ทัง้ยงัเป็นกจิกรรม 
 ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน  
 กจิกรรมอาสากลา้ใหมเ่มอืงไทย ดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แต ่
 ปี 2556 ถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 เกิดกิจกรรมจำานวน  
 5 รุ่น รวมปัจจุบันมีจำานวน 62 รุ่น รวมมีพนักงานเป็นอาสา 
 กล้าใหม่มากกว่า 700 คน และเมืองไทยประกันภัย มุ่งหวัง 
 ทีจ่ะขยายกลุม่อาสากลา้ใหมเ่มอืงไทยไปทัว่ประเทศ ไมใ่ชเ่ฉพาะ 
 สร้างความเป็นอาสาในตัวของพนักงาน แต่ยังสร้างอาสาใน 
 ชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน  
 สร้างเป็นเครือข่ายอาสา เกิดเป็นพลังอาสาในการขับเคลื่อน 
 สังคมที่ดีต่อไป “เพราะเราเชื่อว่าหากคนในชุมชนช่วยเหลือกัน 
 และกัน จะเกิดการพัฒนาชุมชนที่เข็มแข็งอย่างยั่งยืน”

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
 ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ผ่านการสนับสนุนและฝึกอบรม 

 เพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้พิการในหลากหลายจังหวัด ทั้งอาชีพ 
 เกษตรกรรม และงานฝีมือ อาทิ การทำาน้ำายาล้างจาน กระปุก 
 ออมสินจากเปเปอร์มาเช่ งานผ้าด้นมือ เป็นต้น

 ปัจจุบันโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย  
 ได้จัดอบรมอาชีพให้ผู้พิการ ให้มีความรู้ ความสามารถ เลี้ยง 
 ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม มากกว่า 200 คน ใน 
 หลายพืน้ที ่อาท ิสระแกว้ นครราชสมีา ราชบรุ ีสกลนคร ชัยภมู ิ 
 หนองบัวลำาภู อุดรธานี ขยายบริษัทเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ 
 กว่า 10 บริษัท

 และเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้สามารถพึ่งพา 
 ตนเองได้อย่างยั่งยืน เมืองไทยประกันภัยจึงได้ร่วมกับ 
 หอการค้าไทย พัฒนาหลักสูตรการอบรม Mini-MBA for  
 Social Enterprise โดยมวีตัถปุระสงคใ์หห้นว่ยงานดา้นคนพกิาร 
 ได้มีองค์ความรู้และทักษะในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นส่วน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานให้มีความ 
 เขม้แขง็ และสรา้งความมัน่คงแกห่นว่ยงานมากยิง่ขึน้ การอบรม 
 เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสามารถ 
 สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างพลังใจในการ 
 ดำาเนนิธรุกจิขององคก์รผูพ้กิาร ใหไ้ดต้อ่ยอดดว้ยความช่วยเหลอื  
 เกื้อกูลกัน และทำาให้องค์กรคนพิการมั่นคงได้ด้วยการพึ่งพา 
 ตนเอง

3) สนับสนุนด้านกีฬา
 บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินกิจกรรม 
 เพื่อสังคม ตามแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ 
 พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการกีฬา เพราะการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาจะทำาให้เกิดการพัฒนาที่ 
 ครอบคลุม ท้ังตัวนักกีฬา ครอบครัว ผู้ชม ชุมชน และประเทศชาติ

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการ 
 กีฬา ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน สนใจท่ี 
 จะเล่นกีฬา และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อทำาตาม 
 ความฝันในการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป รวมถึงการสนับสนุน 
 กีฬาในระดับประเทศ ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนสมาคมกีฬา 
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Corporate Social Responsibility Activities 
“MTI aims to make everyone smiles and build a happy 
society in every moment”

The Company has been continuously conducting various 
activities to make every Thai people smile such as sup-
porting “MTI new volunteers” group, promoting the rights of 
Thai women through the support of the Thailand women’s 
national football team and forwarding the support to the Port 
F.C. in order to encourage younger generation to become 
footballers and implementing Good Klong Toey project to 
give back and create happiness to Thai society.  Moreover, 
the Company had established the project called “Madame’s 
Kitchen” during the COVID-19 pandemic to distribute food 
and lunch boxes to the people who suffered from this crisis 
and later forwarded the concern to help those who suffered 
from flood and fire incident because “We are ready to help 
everyone during the disaster.”

1) MTI New Volunteers Activity
 This activity was created for promoting and installing  
 the idea of volunteer among the employees.  This project  
 enabled all employees to participate in activities to  
 benefit the society in different areas.  It also could help  
 build good relationships between employees.  MTI new  
 volunteers activity had been continuously conducted  
 since 2013 until present year.  In 2020, there were 5  
 new generations of the volunteers.  In total, it was 62  
 generations of the new volunteer or equaled to 700  
 employees.  The Company aimed to this project  
 nationwide.  This was not just to make the employees  
 about volunteering but also forwarding the idea about  
 volunteering to the community to benefit the community  
 and create a network of volunteers.  This activity would  
 eventually drive the society because “We believe that if  
 people in the community help each other, it will make  
 the community stronger and more sustainable.”
     

2) Promotion and development of the quality of life of Thai  
 people with disability
 The Company had implemented a project to promote  
 and develop the quality of life of Thai people with disability  
 since 2014 through the support and training course  
 to create careers for them in many provinces, both  
 agricultural and crafting career such as dishwashing liquid  
 piggy bank from paper mache, handmade cloth, etc.

 In the present time, this project had made a contribution  
 for more than 200 Thai people with disability in many  
 areas such as Sa Kaeo, Nakhon Ratchasima, Ratchaburi,  
 Sakon Nakhon, Chaiyaphum, Nong Bua Lam Phu and  
 Udon Thani, by creating jobs for them, enhancing  
 knowledge and becoming self- reliance. Besides, the  
 Company had expanded its network to more than 10  
 companies.

 In order to contribute more to the development of Thai  
 people with disability to be able to be sustainably self-re 
 liant, the Company and the Thai Chamber of Commerce  
 jointly developed the training course called “Mini-MBA  
 for Social Enterprise” since 2017 with the objective that  
 the agencies concerning the people with disability should  
 have knowledge and business skills in order to promote  
 and support the agency operations and to strengthen the  
 stability of the agencies.  Over the past 3 years, the project  
 had inspired the participants, encouraged the disability to  
 run the business and helped each other to become more  
 self-reliance.

3) Supporting sports
 The Company has always given the importance to CSR  
 activities in line with the policy of corporate social  
 responsibility for sustainable development, especially in  
 supporting sports because when the Company promotes  
 and supports sports, it lead to comprehensive development  

regarding athletes, families, audiences, 
communities and nation.

Throughout the years, the Company 
has sponsored sports such as inspiring 
children and youth who are interested  
 
in sports and supporting them to develop  
themselves to continue pursuing their  
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 ฟุตบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันกีฬาอาชีพ คือ  
 สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง 
 ความสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน จึงได้สนับสนุน 
 การพัฒนาเยาวชนอะคาเดมี่โรงเรียนปทุมคงคา ตั้งแต่รุ่นอายุ  
 12-18 ปี ส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนรายการ 
 ต่าง ๆ รวมไปถึงได้ขยายการทำาคลินิกฟุตบอลในชุมชน สร้าง 
 แรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะ เพื่อเป็นนักฟุตบอล 
 อาชีพที่ดีต่อไป
   
4) คลองเตยดีดี
 จุดเริ่มต้นมาจากเมืองไทยประกันภัยได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุน 
 หลักสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนคลองเตย  
 เสมอืนเป็นศูนย์รวมของคนในพ้ืนทีค่ลองเตยและใกลเ้คยีง กฬีา 
 ทำาให้เราผูกพันกันจนกลายเป็นดั่งครอบครัว

 บริษัทฯ จึงตั้งใจจริงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ 
 คลองเตย ร่วมแก้ไขปัญหารอบด้าน ทั้งทางด้านสังคมและ 
 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนใน 
 คลองเตย และสนบัสนุนใหชุ้มชนคลองเตยไดรั้บการพัฒนาอยา่ง 
 มสีว่นรว่ม ทัง้จากภาคเอกชน ภาครฐั และชมุชนในพืน้ที ่#เพือ่ 
 ความสุขและรอยยิ้มของคนคลองเตย

5) ครัวมาดาม
 ในปี 2563 เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จึง 
 ได้นึกถึงผลกระทบที่คนในชุมชนได้รับ “ครัวมาดาม” จึงเกิด 
 ขึ้นเพื่อตั้งครัวชุมชน โดยขอความร่วมมือจากอาสาในชุมชน 
 เป็นตัวหลักในการทำาอาหารแจกให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  
 ถือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต ภายใต้แนวคิด  
 “ส่งต่อน้ำาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยนำาร่องแจกอาหารแก่ชาว 
 คลองเตย และได้ขยายพื้นที่กิจกรรมจากคลองเตยไปอีกกว่า  
 25 เขต 131 ชมุชนทัว่กรุงเทพมหานคร โดยไดรั้บความรว่มมอื 
 เป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนและพันธมิตรของบริษัทฯ ทำาให้ 
 ครัวมาดามมอบข้าวไปแล้วกว่า 25,000 กล่อง และถุงยังชีพ 
 อีกกว่า 7,000 ชุด ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ประชาชนได้ 
 กว่า 42,000 คน ระยะเวลา 45 วัน (ตั้งแต่เมษายน-พฤษภาคม  
 พ.ศ. 2563)

 นอกจากนี้ ครัวมาดาม พร้อมท่ีจะช่วยคนไทยทุกครั้งที่ 
 เกิดภัย ไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้ หรือน้ำาท่วม โดยท่ีผ่านมาครัว 
 มาดาม ไดช้ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั ในเหตกุารณต์า่ง ๆ  เชน่ น้ำาทว่ม 
 ที่จังหวัดนครราชสีมา น้ำาท่วมที่จังหวัดเลย รวมถึงเหตุการณ์ 
 ไฟไหมช้มุชนลอ็ก 1-2-3 คลองเตย กรงุเทพฯ “เพราะเราเชือ่วา่ 
 จะอกีกีว่กิฤตเรากส็ามารถผา่นไปได ้ถา้เราชว่ยดแูลกนัและกนั”

 ต่อยอดจากการทำาครัวมาดาม
 ตัง้แตท่ำาครวัมาดามทำาใหเ้ราไดใ้กลช้ดิกบัชมุชนมากยิง่ขึน้ รูถ้งึ 
 ปัญหาชุมชน ตระหนักถึงความสำาคัญของความมั่นคงทาง 
 อาหารและอาชีพ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในยามท่ี 
 เกดิภยัและปญัหาขยะ กเ็ปน็ปญัหาทา้ทายทีอ่ยูคู่ท่กุชมุชน ทำาให ้
 เกิดแนวคิดในการบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างรอบด้าน  
 จึงเป็นที่มาของ รถเข็นครัวมาดาม ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้  
 มีระบบการจัดการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรถเข็น 
 ครัวมาดามคันนี้ ทำาให้เกิดการสร้างอาชีพ และสามารถพึ่งพา 
 ตัวเองได้อย่างยั่งยืน และจะสามารถสร้างชุมชนที่เข็มแข็ง 
 อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ทำามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี 2557 คือการสนับสนุนและฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ 
ทั้งอาชีพเกษตรกรรม และงานฝีมือ เพื่อสานต่อความช่วยเหลือนี้ 
“ครัวมาดาม Market” จึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางในการรวบรวม
สินค้าท่ีผลิตจากฝีมือของผู้พิการ มาจำาหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ  
สร้างรายได้เพิ่ม สร้างรอยยิ้ม ให้แก่ผู้พิการ เพราะเราอยาให้ 
ทุกคน ยิ้มได้ เมื่อภัยมา
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dreams of becoming a professional athlete.  In addition, 
the Company has supported sport event at the national 
level through being a sponsor of the Football Association  
of Thailand and the Port F.C. which is a professional  
league.  The Company also realizes the importance of  
youth support and development.  Therefore it has supported 
the development of youth aged 12-18 years old through 
the academy at Pathumkongka School by supporting them 
to participate in various youth football competitions and  
expanding the football clinic in the community to inspire  
and train children to be good professional footballers.

4) Good Klong Toey
 Initially, the Company became the main sponsor of the  
 Port F.C. which is located in the heart of Klong Toey  
 community.  This football team represents a heart of  
 people in the area and nearby because sport makes  
 people bond and unite as a family.

 The Company therefore had a sincere intention to be  
 involved in the development of Klong Toey area and help  
 solve problems such as social issue and environmental  
 problems that affect the quality of life of people in that  
 area. Furthermore, The Company had worked with the  
 private and public sector and local community to create  
 happiness and smile for Klong Toey people.

5) Madame’s Kitchen
 Because of the COVID-19 outbreak, the Company had  
 a concern about the impact on people in the community.   
 So, it had created the useful project called “Madame’s  
 Kitchen” as a community kitchen, by asking the volunteers  
 in the community to lead the activity in cooking food and  
 giving out to those who had suffered from the pandemic.   
 This activity helped people to relieve the burden during  
 the crisis under the concept of “We never leave anyone  
 behind”, by giving food to Klong Toey people as piloting  
 and later expanding to the area from Klong Toey to more  
 than 25 districts and 131 communities across Bangkok.   
 The Company had received great cooperation from all  
 sectors and business partners helping the Madame’s  
 Kitchen to give more than 25,000 boxes of food and  
 7,000 aid packages to alleviate suffering for more than  
 42,000 people in 45 days (from April - May 2020).

 In addition, Madame’s Kitchen is ready to help Thai people  
 whenever any disaster occurring such as fire or a flood.  
 Recently, Madame’s Kitchen had provide help for those  
 who suffered from flooding in Nakhon Ratchasima and  
 Loei Province and from fire incident community block  
 1-2-3 in Klong Toei, Bangkok, because “We believe that  
 we can overcome every crisis together when we help  
 each others.”

 Expanding Madame’s Kitchen
 Madame’s Kitchen activity has brought us closer to  
 the community, at the same time, learned more about  
 problems in the community and realized the importance  
 of food and occupation security.  In order to be prepared  
 to timely handle the disastrous situation and waste  
 problems which are the challenging problems in every  
 community, the Company had initiated the integrating  
 solution for such problems, by establishing Madame’s  
 Kitchen Cart.  The carted was produced from waste  
 materials which are environmentally friendly.  This Madame’s  
 Kitchen Cart also helped create jobs for the community  
 in a sustainable and self-sufficient way.
   
In addition, another activity that the Company has been  
continuously organizing since 2014 to provide training  
courses to create jobs for people with disability such as 
agriculture and crafting career.  To continue this contribution, 
the Company had developed the project called Madame’s 
Kitchen Market to be another channel for posting and selling 
products made by people with disability in order to create 
more income and smiles for them under our slogan “Smile 
over Trouble”
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วิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน (งบก�รเงินที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย)
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 25,585.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำานวน 2,377.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสนิทรพัยล์งทนุ และเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ขึน้ จำานวน 1,387.9 ลา้นบาท คดิเปน็อตัรารอ้ยละ 11.5 โดยเกดิจาก 
กำาไรจากการดำาเนนิงานสำาหรับปขีองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จงึมกีารลงทุนเพิม่เตมิในตราสารทุน และหลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ เบีย้ประกนั
ภยัคา้งรบัสทุธิเพิม่ขึน้ จำานวน 82.4 ลา้นบาท จากงานกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ัวไปท่ีสว่นใหญย่งัไมถ่งึกำาหนดชำาระ สนิทรพัยป์ระกนัภยัตอ่สทุธ ิ 
เพิ่มขึ้น จำานวน 612.7 ล้านบาท มาจากสำารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้และสำารองสินไหมส่วนท่ีเอาประกันภัยต่อ นอกจากนี้  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาปฏิบัติจึงส่งผลให้มีการบันทึกรายการสินทรัพย์
สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นมาในปี 49.7 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำานวน 50.7 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 
จำานวน 253.2 ล้านบาท โดยมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน-หลักทรัพย์เผื่อขาย และสำารองสินไหมทดแทน

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำานวน 2,516.9 ล้านบาท โดยเกิดจากสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ
เป็นรายได้ จำานวน 572.8 ล้านบาท และสำารองค่าสินไหมทดแทน จำานวน 661.4 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัย
รับในปี 2563 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อมียอดเพิ่มขึ้น 796.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามรอบการชำาระตามปกติ และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
เพิ่มขึ้น จำานวน 204.3 ล้านบาท จากเบี้ยของกรมธรรม์ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของเจ้าของ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน จำานวน 590.9 ล้านบาท มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน 
หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิภาษี จำานวน 569.4 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิภาษี จำานวน 
13.0 ล้านบาท และการจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม 2563 จำานวน 171.1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมียอดลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-เงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงจาก 5,567.6 ล้านบาทเป็น 5,428.6 
ล้านบาท

คุณภาพสินทรัพย์
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์เงินลงทุนมีจำานวน 13,488.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,387.9 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 11.5 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดจากกระแสเงินสดคงเหลือจากการดำาเนินงาน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
มูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หลังค่าเสื่อมราคาสะสมมีจำานวน 545.1 ล้านบาท สินทรัพย์ดังกล่าวลดลงจำานวน 24.7 ล้านบาท 
เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์สำานักงานและยานพาหนะระหว่างปี

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้-เบี้ยประกันค้างรับรับสุทธิจำานวน 2,111.6 ล้านบาท จากการรับประกันภัยตรง ลูกหนี้ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1

4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
 Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Analysis of Financial Position (Financial statements in which the equity method is applied)
Total Assets
As of 31 December 2020, the Company’s total assets were Baht 25,585.3 million, increased from 2019 by Baht 2,377.9 million.  
These were mostly consisted of an increase in investment assets and cash and cash equivalents of Baht 1,387.9 million, 
or at a rate of 11.5%.  This was due to an increase of the Company’s profits from operation for the year. Consequently, 
there was an increase in equity securities and government and state enterprise securities.  The increase of undue premium 
receivables of Baht 82.4 million came from non-motor business.  Reinsurance assets increased in the by Baht 612.7 million 
from reinsurance unearned premium reserves and reinsurance loss reserves.  Moreover, in 2020, the Company has adopted 
the financial reporting standard TFRS 16 Lease; therefore, there was an increase in right-of-use assets amounting to Baht 
49.7 million and lease liabilities amounting to Baht 50.7 million.  The increase of deferred tax assets in the amount of Baht 
253.2 million were from unrealized loss on change in value of investments-available-for-sale investments and loss reserve.

Total Liabilities
As of 31 December 2020, the Company’s total liabilities increased by Baht 2,516.9 million from 2019.  This is due to an 
increase of Baht 572.8 million in unearned premium reserves and an increase of Baht 661.4 million in loss reserves which 
were in line with the growth of premium income in 2020.  Amounts due to reinsures increased by Baht 796.1 million with 
regular payment cycle.  Premiums received in advance increased in an amount of Baht 204.3 million from the growth of 
long-term premium income.

Equity
In 2020, the Company had net profit from operation of Baht 590.9 million, unrealized loss from revaluation of available-for 
sales investments-net of tax of Baht 569.4 million, actuarial loss-net of tax of Baht 13.0 million and dividend payment of Baht 
171.1 million in May 2020. In addition, there was decrease of exchange differences on translation of financial statements in 
foreign currency (loss)-net of tax.  As a result, there was a decrease in equity from Baht 5,567.6 million to Baht 5,428.6 million.

Quality of assets
Cash, cash equivalents and investments in securities
As of 31 December 2020, cash and cash equivalents and investment assets amounted to Baht 13,488.4 million, an increase of 
Baht 1,387.9 million or 11.5% from last year.  The increase in such assets derived from cash flow remained from operations.

Property, buildings and equipment, net
The net book value of property, buildings and equipment after accumulated depreciation was Baht 545.1 million.  The assets 
decreased by Baht 24.7 million from addition depreciation expense of newly acquired assets during the year.

Premium receivables, net
As of 31 December 2020, the Company had net direct premium receivables of Baht 2,111.6 million.  The receivables  
increased by Baht 82.5 million or 4.1%.
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อายุหนี้ของเบี้ยประกันภัยค้างรับมีรายละเอียดดังนี้

2563 2562

 (หน่วย: ล้านบาท) รวม รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 1,576.2 1,514.1

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 219.3 196.5

ค้างรับเกินกว่า 30-60 วัน 126.3 126.7

ค้างรับเกินกว่า 60-90 วัน 62.8 48.6

ค้างรับเกินกว่า 90 วัน-1 ปี 129.5 142.7

ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 8.0 24.0

รวม 2,122.1 2,052.6

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10.5) (23.5)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,111.6 2,029.1

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยทำาหน้าที่ดูแลติดตามการชำาระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าว ในกรณีมีหนี้ค้างชำาระที่คาดว่า 
จะเรียกเก็บไม่ได้ บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะรายและแบบยอดรวมซึ่งจำานวนการต้ังค่าเผื่อหนี้สูญ  
ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 10.5 ล้านบาท ในรายที่ผิดนัดชำาระหนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนการติดตามโดยเฉพาะได้แก่ ยกเลิกวงเงินส่งงาน 
ให้ทำาสัญญารับทราบจำานวนเงินค้างชำาระ แจ้งฝ่ายกฎหมายให้พิจารณาดำาเนินการฟ้องร้องดำาเนินคดี และแจ้งหน่วยงานกำากับดูแล เช่น 
สมาคมประกันวินาศภัย และ สำานักงาน คปภ. เพื่อรับทราบตลอดจนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น

สินทรัพย์อื่น
นอกเหนือจากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และเบี้ยประกันค้างรับแล้ว รายการสินทรัพย์อื่นที่
มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย
• สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธจิำานวน 6,237.4 ลา้นบาท สนิทรพัยร์ายการนีเ้กีย่วเนือ่งกบัสำารองประกนัภยัสว่นทีเ่รยีกคนืจากบรษิทั 
 ประกันภัยต่อตามปกติของธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งมีการเอาประกันภัยต่อเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
• ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิจำานวน 428.4 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้เบี้ยค้างรับและสินไหมค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ  
 ซึ่งมียอดลดลงจากปีก่อนเนื่องจากมีการรับชำาระในระหว่างปี
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวน 761.9 ล้านบาท ซึ่งได้อธิบายโดยสังเขปในหัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของแบบแสดงรายการ 
 ข้อมูลประจำาปี (56-1)
• สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละสนิทรพัยอ์ืน่จำานวน 1,517.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่นจำานวน 389.7 ลา้นบาท เนือ่งจากสนิทรพัย ์
 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน-หลักทรัพย์เผื่อขาย สำารองสินไหมทดแทน และ 
 สินทรัพย์อื่น ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำาโครงการประกันข้าวนาปี ตามเบี้ยประกันภัยตามโครงการ

แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนในการดำาเนินงานส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและกำาไรจากการประกอบธุรกิจ ในขณะที่หนี้สินที่สำาคัญ ประกอบด้วยเงินสำารอง
เบี้ยประกันภัย สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้าซึ่งเกิดจาก
การดำาเนินธุรกิจปกติของการรับประกันภัย
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Aging of those receivables are detailed as follows:

 2020 2019

 (Unit: Million Baht) Total Total

Not yet due 1,576.2 1,514.1

Not over 30 days 219.3 196.5

Over 30 days to 60 days 126.3 126.7

Over 60 days to 90 days 62.8 48.6

Over 90 days to 1 year 129.5 142.7

Over 1 year 8.0 24.0

Total 2,122.1 2,052.6

Less: Allowance for doubtful accounts (10.5) (23.5)

Premium receivables, net 2,111.6 2,029.1

The Company assigns the Premium Management Department to manage debt collection.  For outstanding debts that may 
incur loss on collection, the Company set up general and specific allowance for doubtful debts according to Allowance for 
Doubtful Debt Policy.  As of 31 December 2020, allowance for doubtful debts was Baht 10.5 million.  For debtors with overdue 
payments, the Company set up stringent follow-up process and actions such as cancellation of credit limit, obtaining letter  
of debt settlement agreement, pursuing proper legal action and finally reporting to relevant regulatory bodies, i.e. the Thai 
General Insurance Association and the Office of Insurance Commission to withdraw debtors’ agent or brokerage license and etc.

Other assets
Assets with significant value to the Company other than cash, cash equivalents, investment assets, property, buildings and 
equipment and premium receivables comprise:
• Net reinsurance assets of Baht 6,237.4 million.  The assets are associated with reinsurance reserves to be recovered  
 from reinsurers in order to manage insurance risk.  This is the normal practice of non-life insurance business.
• Net amount due to reinsurers of Baht 428.4 million consists of premium receivables from reinsurers and claim receivables  
 from reinsurers, which decreased from prior year due to cash collection during the year.
• Intangible assets of Baht 761.9 million were described in section “Assets Used for Operations” of Form 56-1.
• Deferred tax assets and other assets of Baht 1,517.7 million, increased by Baht 389.7 million from previous year.   
 This was due to an increase in deferred tax assets, unrealized loss on change in value of investments-available-for- 
 sale investments loss reserves and an increase of other assets, mostly from deposits on rice field insurance scheme that  
 vary upon premiums.

Source of Fund
Major sources of fund used in operation were derived from combination of shareholders’ equity and operating profit whereas 
significant portions of liabilities comprised unearned premium reserves, loss reserves and outstanding claims, amounts due 
to reinsurers and long-term premium received in advance incurred in the normal course of insurance business.
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5.1  ข้อมูลทั่วไป
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000
โทรสาร : 0 2009 9991
SET Contact center: 0 2009 9999
Website : http://www.set.or.th/tsd
e-Mail : SETContactCenter@set.or.th

ผู้แทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777  โทรสาร 0 2264 0789-90
e-Mail : ernstyoung.thailand@th.ey.com  
Website : www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี -

สถาบันการเงินที่ติดต่อ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

5.2  ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
- ไม่มี -

5.3  ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีความที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  และคดีที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลข
ได้ รวมถึงคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
 
5.4  ตล�ดรอง
บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น 

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
 Company Profile and Other Key Information
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5.1  Other References

Transfer Agent and Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone  : 0 2009 9000
Facsimile  : 0 2009 9991
SET Contact center: 0 2009 9999
Website : http://www.set.or.th/tsd
e-Mail : SETContactCenter@set.or.th

Proxy - None -

Auditor Ms. Narissara  Chaisuwan
C.P.A., Registration No. 4812
EY Office Limited
33th Fl., Lake Ratchada Office Complex Building, 193/136-137, 
Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone: 0 2264 0777  Facsimile: 0 2264 0789-90
e-Mail : ernstyoung.thailand@th.ey.com
Website : www.ey.com

Legal advisor - None -

Financial advisor - None -

Financial institution that the Company contact Kasikornbank Public Company Limited

5.2  Other significant information
- None -

5.3  Legal dispute
The Company has no legal dispute or lawsuit that may affects the asset value higher than 5% of the equity of the Company 
as at 31 December 2020, and has no lawsuit that may significantly affects the business operation of the Company, however 
such effect cannot be calculated into the amount of money.  Also, the Company has no lawsuit caused by normal operation 
of the Company.

5.4  Secondary Market
The Company has no securities listed in the secondary market in other countries.
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5.5  สถ�บนัก�รเงนิทีต่ดิตอ่ประจำ�   (เฉพ�ะกรณีทีบ่รษิทัฯ  
   ออกตร�ส�รหนี้)
   1. ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

   สำาหรบัสถาบนัการเงนิทีต่ดิตอ่ประจำา (เฉพาะกรณทีีบ่รษัิทฯ  
   ซื้อตราสารหนี้) 
   1. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
   2. ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
   3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
   4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
   5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน)

5.5  Regular Contact Financial Institution (Only in  
   case when the Company issues fixed income) 
   1. Thanachart Bank Public Company Limited

   Regular contact financial institution (Only in case when  
   the Company buys fixed income) 
   1. Bangkok Bank Public Company Limited
   2. Kasikornbank Public Company Limited
   3. Bank of Ayudhya Public Company Limited
   4. The Siam Commercial Bank Public Com pany Limited
   5. CIMB Thai Bank Public Company Limited



การกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

ส่วนที่ 2 • Section 2
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6.1 ภ�พรวมของนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำากดั (มหาชน) เป็นบริษทัฯ ทีใ่ห้ความสำาคัญกบัดำาเนนิกจิการตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยมุง่สรา้งความ
เชือ่มัน่ ใหเ้กดิขึน้กบันกัลงทนุ ผูเ้อาประกนัภยั และผูม้สีว่นไดเ้สยี ดว้ยการบรหิารจดัการธรุกจิประกนัวนิาศภยัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และ
ปจัจัยแวดลอ้ม รวมถงึสภาพทางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงปจัจบุนัโดยคำานงึถงึผลประกอบการทีด่ใีนระยะยาวและมคีวามยัง่ยนืทางธรุกจิ  
ดว้ยความสำาคัญขา้งต้นน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จงึเหน็สมควรใหน้ำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีสำาหรับบรษิทัจดทะเบยีนป ี2560 (Corporate  
Governance Code Policy หรือ CG Code) ซ่ึงออกโดยสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มากำาหนดเปน็นโยบาย
ในการกำากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อใช้เป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร  
ตลอดจนพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันได้ ซึ่งมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบภายในบริษัทฯ โดยผ่านช่องทาง 
Intranet และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนการนำาหลักปฏิบัติตามหลัก CG Codeไปปรับใช้ตามบริบททาง 
ธรุกจิของบรษิทัฯ แลว้ สว่นในหลกัปฏบัิตทิีย่งัไมส่ามารถนำามาปฏบิตัไิด ้บรษิทัฯ ไดม้กีารบนัทกึเหตผุลไวเ้ปน็สว่นหนึง่ของมตฯิ แลว้ ในประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสรุปสาระสำาคัญการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1:  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่าง
ยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่ง
จะมีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นผู้กำาหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “ผู้นำาทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า
1.1 เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ
1.2 สรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีน่่าพอใจ โดยการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและมผีลกำาไรดว้ยการบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ
1.3 มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการการให้บริการที่เป็นเลิศ และการ 

ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.5 เป็นองค์กรตัวอย่างที่มีผู้ประสงค์อยากร่วมงานด้วย

2.  เปน็ผู้กำาหนดกลยทุธ ์นโยบายการดำาเนนิงาน เพ่ือเป็นกรอบให้องคก์รดำาเนนิไปสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายท่ีวางไวต้ลอดจนให้ความสำาคญั 
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนติดตามรายงานผลการดำาเนินงาน เพื่อ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัติที่ 1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำากับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว
1. ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำาคัญต่อผลประกอบการทางการเงินแล้ว คณะกรรม

การบรษิทัฯ ยงัยดึมัน่ในกรอบการแขง่ขนัทีเ่ปน็ไปตามกฎกตกิา และจรยิธรรม ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของกฎหมาย ในหลกัของความ
โปร่งใส และเป็นธรรม

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัในกำากบัดแูลใหก้รรมการดำารงตนเปน็แบบอยา่งทีด่ ีในฐานะผูน้ำา และเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัในการสรา้ง  
และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 Corporate Governance Policy
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6.1 Policy and guideline on Corporate Governance in overall
Muang Thai Insurance Public Company Limited gives precedence to and has always conducted its business with corporate 
governance. It aims to build confidence for investors, insured and stakeholders with sound management in various situations 
and environmental factors including current social condition, economy and political situation.  The Board of Directors sees 
it appropriate to apply Corporate Governance Code 2017 (CG Code) for listed companies as specified by Securities and 
Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand as a guideline for the Board to comply with and to achieve good 
performance in a long term and create sustainable value to the business.  The Board had approved to established the policy 
in writing by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2018 on 28 February 2018.  The Company’s Corporate 
Governance Policy according to the CG Code has been published to executives and employees via the Company intranet and 
the company website and already been adapted for business operation.  However, the rules and practices which are not yet  
able to perform, have also been recorded in the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2021 on 24 February 2021.   
The summary details of the Company’s Corporate Governance policy are as follows.

Principle 1:  Establish clear leadership role and responsibilities of the Board of Directors
Principle 1.1 Duties and responsibilities of the Board of Directors in achieving sustainable value creation to the business
The Board plays the key role in overseeing Good Corporate Governance to achieve long-term stability.  The Board has the 
duties as follows:
1. Defining the Company’s objective “To be the most preferred insurance partner providing outstanding solutions” to achieve 

the missions as follows
1.1 Be a customer centric organization.
1.2 Optimize shareholder’s value through sustainable and profitable growth with sound risk management.
1.3 Emphasize continuous improvement through value added products, service excellence, and operational efficiency.
1.4 Commit to corporate governance and social responsibilities.
1.5 Be an employer of choice.

2. Establishing strategies and operational policies as a guideline to achieve the Company’s goal and target and emphasizing 
on optimizing resources.

3. Regularly monitoring, evaluating and reviewing strategies and operational policies, including monitoring the Company’s 
performance report to maximize the Company benefits and stakeholder interests.

Principle 1.2 The duties in overseeing and achieving sustainable value creation
1. Apart from emphasizing on the Company’s performance, the Board adheres to transparency, ethics, and compliance of 

the laws in competition.
2. The Board is a role model as a leader who complies with Good Cooperate governance and creates and promotes  

organizational culture, adhering to code of conduct, respect the rights, responsibility to the shareholders and stakeholders, 
including cooperate governance in order to achieve the objective and goal of sustainable value creation.

3. To conduct its business without having any impact on the society, the Board establishes the Corporate Governance Code 
Policy as a guideline for the Board of Directors, executive and staff and communicates such guideline to them in writing.

4. To adapt to changes in business, the Board therefore communicates to directors, executives and staff to understand and 
prepare to any changes that may occur, monitors compliance of the policy and regularly review the policy.

Principle 1.3 Duties and responsibilities in compliance
The Board should ensure that all directors, executives and staff at all levels perform their assigned responsibilities in compliance  
with carefulness and their fiduciary duties, and that the Company operates in accordance with applicable laws and standards, 
regulations, resolutions of shareholders meeting and related policies.



108 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี (One Report) 2563

และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึยดึหลกัปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก ่
กิจการอย่างยั่งยืน

3. เพือ่ใหก้ารดำาเนนิธุรกจิเป็นไปโดยไมม่ผีลกระทบตอ่สงัคมสว่นรวม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึจดัใหม้นีโยบายจรยิธรรมทางธรุกจิ เพือ่ใช้เปน็ 
หลักในการปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

4. เพือ่ใหก้ารดำาเนนิธรุกจิสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัทีเ่ปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดม้กีารกำากบัดแูลสือ่สารให้กรรมการ ผูบ้รหิาร  
และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรียมความพร้อม ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายอย่างสม่ำาเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 1.3 หน้าที่ในการกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามระมดัระวัง และมคีวามซ่ือสตัยส์จุรติจากการปฏิบตัหินา้ท่ีท่ีมตีอ่องคก์ร โดยปฏิบตัใิห้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมาย  
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบรษิทัฯ เขา้ใจขอบเขตหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของตนเอง และเปน็ผูก้ำาหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ี และความรบัผดิชอบ 
ให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 2:  กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2.1 จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหบ้ริษทัฯ มเีป้าหมายขององคก์รในการดำาเนินงานใหก้จิการมคีวามมัน่คงเปน็ทีเ่ชือ่ถอืและไวว้างใจของลกูคา้ 
พฒันาและทำาการตลาดใหก้บัผลติภณัฑ์โดยคำานึงถงึผลประโยชนข์องลกูคา้ โดยยดึความถกูตอ้ง ความซือ่สตัย ์เปน็ธรรม เพือ่มุง่การเปน็บรษิทั 
ประกนัวนิาศภยัทีส่รา้งสรรคค์วามพงึพอใจสงูสดุ และเปน็หนึง่ในผูน้ำาทางธรุกจิประกนัวนิาศภยั โดยมวีสิยัทศัน ์คอื “ผูน้ำาทางธรุกจิ ใสใ่จพนัธมติร  
คิดสร้างสรรค์ เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทำางานใหร้วดเรว็ ถกูตอ้งโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีต่รงตามกลุม่ลกูคา้ ดว้ยการบรกิารผา่นช่องทาง
ที่หลากหลาย ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันนำามาสู่ความยั่งยืนของกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 2.2 กำากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยมีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำากบัดแูลใหม้กีารกำาหนดเปา้หมายทีด่ำาเนินการดว้ยความมัน่คง เปน็ทีเ่ชือ่ถอืและไวว้างใจของลกูคา้มาโดยตลอดและ
รักษามาตรฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ 
ในระดบัทีน่า่พอใจ ดว้ยการพัฒนาดา้นกระบวนการทำางาน ลดขัน้ตอน ลดคา่ใชจ้า่ยในการทำางาน ตลอดจน พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศฯ  
โดยการนำา e-Commerce, e-Policy, e-Claim, e-Service ใหส้ามารถสนบัสนนุงานดา้นการขาย และการบรกิารตา่ง ๆ  ใหก้บัตวัแทนนายหนา้  
ธนาคารและกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำาให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้รวดเร็ว และครอบคลุม 
มากขึน้ อกีทัง้ เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัพระราชบัญญัติวา่ด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำากบั 
และสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธิกีารออกกรมธรรมป์ระกนัภัย การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภัย และการชดใชเ้งนิ  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

หลักปฏิบัติที่ 3:  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติที่ 3.1 ความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม เพื่อนำาพาองค์กร
ไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
1. ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

ความสามารถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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Principle 1.4 Scopes of duties and responsibilities and assignment
The Board should demonstrate a thorough understanding of their duties and responsibilities and clearly define the roles and 
responsibilities of Management and monitor Management’s proper performance of its duties.

Principle 2:  Define objectives that promote sustainable value creation
Principle 2.1 The Board of Directors should oversee the objectives that promote sustainable value creation
The Board sets the Company’s goal for operating its business to ensure stability, creditability and trust of customers, developing 
products and conducting marketing activities with respect to customer interests, accuracy, honesty and fairness.  The Company 
aims to be a Non-Life insurance company with a mission “To be the most preferred insurance partner providing outstanding 
solutions” and establishes various policies to improve and develop the work process to be more accurate and quick by using 
advanced information technology to create products that meet customer needs selling through a variety of channels, having 
quality control and regular monitoring of products and services, adding value to its products, creating a satisfactory returns 
to the shareholders under corporate governance and corporate social responsibility that lead to sustainability of its business.

Principle 2.2 The Board of Directors should ensure that the Company’s annual and objectives, goals, strategies, and plans 
are consistent with the long-term objectives, while utilizing innovation and technology effectively
The Board ensures that the goal is set for the Company to conduct its business with stability, creditability and trust gained 
from the customers.  The Company aims to maintain the quality of products, serve customer needs and provide satisfactory  
returns to the shareholders using work process development, work process and cost of work reducing and information 
technology development where e-Commerce, e-Policy, e-Claim and e-Service are developed to support sale process and 
services provided to agents, brokers, banks and customers.  This allows the customers to quickly access to every product 
of the Company.  In addition, in order to comply with the Electronic Transaction Act B.E. 2544 and Notification of the Board 
of Directors of Office of Insurance Commission, Re: rules and procedures for issuing insurance policies, selling insurance 
policies and compensation or claim under the insurance contact B.E. 2560.

Principle 3:  Strengthen the Board of Directors effectiveness
Principle 3.1 Duties and responsibilities in achieving the Company’s objectives as follows:
1. The Board should have good qualifications in terms of skill, experience and competence of Non-Life insurance business 

and understand the business and to achieve the stakeholder interests.
2. According to the articles of association, the Board must comprise at least 5 directors and should not be more than 15 

directors, as the Company is large-size Non-Life insurance company and had complex business.
3. The proportion between executive directors and non-executive directors should be 1:3 to support proper checks and  

balances to prevent unfettered power of decision and authority by any one individual, whereby
3.1 Non-Executive directors who exercise objective and independent judgment;
3.2 According to the articles of association, the number the independent directors should be 5 directors, consisting of at least  

1/3 of all directors and the Board must consist of least 3 directors who are qualified as specified by the requirements 
of Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand.  The independent directors and the entire 
board can fulfill its role and responsibilities efficiently while exercising objective and independent judgment.

4. The Board should explicitly disclose in the Company’s Annual Report and on the website its Board structure and details 
relating to directors, including directors’ age, gender, educational background, experience, shareholding percentage, years 
of service as director, and direct or position in other listed companies.

Principle 3.2 Appointment of Chairman and chairman’s roles and responsibilities are different from those of the President to 
enhance effective decision making
In order to divide roles of establishing policies and management and give independent opinions, Chairman of the Board of 
Directors is not the same person as Chief Executive Officer or President.  Chairman is a person with knowledge, skills and 
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2. ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดไว้ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 
5 คน ซึ่งบริษัทฯ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีความซับซ้อนของธุรกิจ คณะกรรมการจึงให้มีจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน เพื่อความ
เหมาะสม ในการพิจารณาทบทวน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการถ่วงดุลอำานาจ คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในสัดส่วน 1 ใน 3 ซึ่งถือว่า
เป็นการสะท้อนอำานาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม
3.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
3.2 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำานวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวน

กรรมการทั้งหมดและมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถทำางานร่วมกับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลกรรมการ อายุ 
เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณก์ารณ ์สดัสว่นการถอืหุน้ จำานวนปทีีด่ำารงตำาแหน่งกรรมการ และการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษัิท
จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอิสระกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ
กำาหนดนโยบายและการบรหิารงานประจำา และเพือ่ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเปน็อสิระประธานกรรมการเปน็บคุคลท่ีมคีวามรู ้ทักษะความสามารถ 
และประสบการณ์ ในการทีจ่ะนำาพาองคก์รไปสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพซึง่คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ำาหนดบทบาท
และอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 กำากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร

1.2 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรม และมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
1.3 หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีมาตรการในการกำากับดูแลให้เรื่องสำาคัญ

ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
1.4 มกีารจัดสรร และควบคมุเวลาใหเ้พียงพอและเหมาะสม สำาหรบัใหฝ้า่ยจดัการเสนอเรือ่ง และเหมาะสมสำาหรบักรรมการทีจ่ะอภปิราย

ในประเด็นที่สำาคัญอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
1.5 ให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะ

กรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

2.1 กรรมการผู้จัดการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2.2 กรรมการผู้จัดการเป็นสมาชิกของคณะอำานวยการบริหาร
2.3  มอีำานาจในการบริหารงาน ควบคมุ อนมุตั ิและรบัผดิชอบการดำาเนนิงานตามทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นแผนและกลยทุธท์างธรุกจิการบรหิาร

งบประมาณการปฏิบัติงาน การลงทุน และการดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัทฯ
2.4 มีอำานาจในการดำาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2.5 มีอำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับปฏิบัติการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะการดำาเนินธุรกิจ
2.6 มีอำานาจในการอนุมัติและจัดการค่าใช้จ่ายในจำานวนเงินที่กำาหนดไว้ไม่เกินอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ

ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ของตน ในกรณีที่ตนอาจมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ
2.7 ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการได้มอบอำานาจให้บุคคลอื่นกระทำาการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอำานาจของ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่

รวมถึงการอนุมัติให้ทำารายการที่ผู้รับมอบอำานาจอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพือ่ให้เรือ่งสำาคญัไดร้บัการพจิารณาอยา่งรอบคอบ และกลัน่กรองขอ้มลู

และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อไป
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experience to lead the Company to achieve its objectives and goals effectively.  The Board has set the duties, responsibilities 
and authorization of Chairman and President as follows.
1. Duties and responsibilities of Chairman as a leader of the Board of Directors.

1.1 Oversee, monitor, and ensure that the Board efficiently carries out its duties to achieve the Company’s objectives.
1.2 Ensure that all directors contribute to the Company’s ethical culture and good corporate governance.
1.3 Set the Board meeting agenda by discussing with the President which important matters should be included and set 

as an agenda.
1.4 Allocate sufficient time for management to propose topics and for directors to debate important matters thoroughly.  

Encourage directors to exercise independent judgment in the best interest of the Company.
1.5 Ensure constructive relations between executive and non-executive directors, and between the Board and Management.

2. Duties and responsibilities of President
2.1 President reports directly to the Board of Directors.
2.2 President is a member of Executive Committee.
2.3 President has the power to manage, control and approves, and is responsible for the operations as defined in the 

business plan and strategy, budget, work operation, investment and other related operations to discharge from burdens 
of the company.

2.4 President has the power to perform as assigned by the Board of Directors.
2.5 President has the power to appoint various committees as see it appropriate for the nature of business operation.
2.6 President has the power to approve and manage expenses under a specified limit but not exceed power and duties 

assigned.  President must not use his/her power and duties in any event that might create conflict of interest with the 
Company.

2.7 In case where President has delegated the power to another person to act on his/her behalf, scope of authority delegation  
of such person shall not include the authorization to enter into a transaction whereby the power of attorney may have 
conflict of interest or other benefits conflicting with the Company.

3. The Board appoints sub-committees to carefully consider important matters, review information and propose a guideline 
on considering the matters to the Board before approval.

Principle 3.3 Selection and nomination of directors
1. The Board should ensure that the policy and procedures for the selection and nomination of directors are clear and 

transparent resulting to ensure that the Board of Directors’ qualifications meet the requirement.  Therefore Nomination and 
Remuneration Committee is established and it consists of members who are independent directors.

2. Nomination and Remuneration Committee arranges meetings to consider criteria and recruitment procedures to seek  
qualified directors to ensure that the Board has appropriate component, consider background of the person nominated, give 
opinions to the Board before proposing to the shareholders’ meeting to appoint such person as the director and ensure 
that information of such person disclosed to shareholders’ meeting is sufficient for decision making.

3. Nomination and Remuneration Committee reviews criteria and procedures for the nomination of directors to propose to 
the Board before nominating directors whose terms of office expire, as well as consider performance of such directors 
before proposing to the Board meeting.

Principle 3.4 Consider remuneration of the Board of Directors
1. The Board is responsible for considering structure and rate of remuneration of directors to be in line with the same industry 

and fit the directors’ responsibility, in order to motivate the Board to lead the Company to achieve both short-term and 
long-term goals.
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หลกัปฏบิตัทิี ่3.3 กำากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมคีวามโปรง่ใส และชดัเจน เพือ่ให้ไดค้ณะกรรมการท่ีมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม 
ตามที่กำาหนดได้
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ มีหน้าทีพ่จิารณาแต่งต้ังหรืออนุมตั ิบคุคลท่ีมคีวามเหมาะสม เพือ่เปน็กรรมการของบรษัิทฯ จงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ 

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำาหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมี
กระบวนการทีโ่ปร่งใส และชัดเจน เพ่ือใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ำาหนด และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ไดม้กีารจดัประชมุเพือ่พจิารณาหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่ใหไ้ดก้รรมการทีม่ี
คณุสมบตัทิีจ่ะทำาใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอีงคป์ระกอบทีเ่หมาะสม และพจิารณาประวตัขิองบคุคลทีท่ำาการสรรหา และเสนอความเหน็
ตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ กอ่นจะนำาเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ตง่ตัง้เปน็กรรมการตอ่ไป และไดเ้ปดิเผยประวตักิรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3. คณะกรรมการสรรหาไดมี้การทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพือ่เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯกอ่นท่ีจะมกีารสรรหา
กรรมการที่ครบวาระ และได้คำานึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ

หลักปฏิบัติที่ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหม้โีครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสม

กับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำาพาองค์กรให้ดำาเนินธุรกิจ
ได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มี คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และ
นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง
สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตุสาหกรรมเดยีวกนั และจะคำานงึถงึความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และเพยีงพอ 
ที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำานึงถึงผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

3. ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลดำาเนินงานของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำานวนค่าตอบแทนด้วย

หลกัปฏบิตัทิี ่3.5 การควบคมุและดแูลความรับผดิชอบในการปฏิบตัหินา้ท่ีและการจดัสรรเวลาของกรรมการท่ีเหมาะสมเพือ่กอ่ให้เกดิประโยชน์
แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
1. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการดำารงตำาแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีให้เป็นที่รับทราบ
3. คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ำาหนดใหม้มีาตรการควบคมุดแูลการใชข้อ้มลูภายในเปน็ลายลกัษณอ์กัษรเพือ่มใิหผู้บ้รหิาร และพนกังาน นำาขอ้มลู 

ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งถือว่ายังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ และได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

หลักปฏิบัติที่ 3.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อนำา
ผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็น
ประจำาทุกป ีเพือ่พฒันาประสทิธิภาพในการปฏบัิตงิาน โดยเลขานกุารบรษัิทฯ ไดเ้ปน็ผูร้ายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบ  
โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุด และ (3) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ทั้งคณะ แบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำาหน้าที่ของ
คณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สำาหรับแบบประเมินผล
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2. The Board establishes Nomination and Remuneration Committee to primarily consider remuneration and propose to the 
Board meeting for consideration and the shareholders’ meeting for approval.  The remuneration must be at an appropriate 
level, in line with industry standard, fit responsibilities of the directors, sufficient to retain qualified directors.  The Committee,  
at the same time, must consider the company’s performance as well.

3. Shareholders must approve the Board remuneration structure, both cash-based and non-cash compensation.  The Board 
should consider the appropriateness of each pay component, in terms of fixed rates and remuneration paid according to 
the Company’s performance.

4. The Board should disclose the directors’ remuneration policy that reflects the duties and responsibilities of each individual, 
including the pay components and level received by each director.

Principle 3.5 The Board of Directors should ensure that all directors are properly accountable for their duties, responsibilities 
and actions, and allocate sufficient time to benefit the Company and related people.
1. The Board supports and promotes understanding of the duties and responsibilities to directors.
2. The Board ensures reporting and public disclosure of directors assuming or holding positions at other companies.
3. The Board clearly defines measures in writing to control the use of information to prevent executives and staff to use internal  

information to illegally seek advantage for themselves or for third parties before such information is disclosed to the public.
4. Each director should attend not less than 75 percent of all Board meetings in any whole year.  However, the Company is  

still unable to fully comply because in 2020, less than 75% of the directors attending the meeting, which is attending 1 out 
of 3 meetings after being appointed to be the directors of the Company, considering not 100% complied with the principle.

Principle 3.6 The Board of Directors should conduct a formal annual performance assessment of the Board of Directors, 
sub-committees and individual director. The assessment results should be used to strengthen the effectiveness of the Board 
of Directors.

The Board of Directors arranges the performance assessment of the Board of Directors, sub-committees and individual director 
annually in order to improve the effectiveness of the Board of Directors.  The Company Secretary reports the assessment 
results to the Board of Directors for acknowledgment.  The assessment form is divided into 3 types: (1) Assessment of the 
Board of Directors (2) Assessment of sub-committees, and (3) Assessment of individual director.  The Assessment of the 
Board of Directors and sub-committees consists of 6 topics in accordance with the SET assessment: (1) Structure and the 
qualification of the Board, (2) the Board’s Meeting, (3) Roles, duties and responsibilities of the Board, (4) Duties of the Director,  
(5) Relationship with the Management and (6) self-improvement of the Board and the improvement for the executives. Besides, 
the assessment of individual director consists of 3 topics: (1) Structure and the qualification of the Board, (2) the Board’s Meeting,  
(3) Roles, duties and responsibilities of the Board.

Performance assessment of the Board and are conducted annually, using self-assessment.  This allows the directors to review  
and compile opinions on various matter related to roles and responsibilities of the Board.  The assessment designed and revised  
by the Stock Exchange of Thailand is adapted as the self-assessment for the Board and directors and assessment result is 
disclosed in the annual report.  The assessment result will be used as one of the information in considering appropriateness 
of the Board composition.

The Company has carried out the performance assessment of the Board of Directors, sub-committees and individual directors 
in December annually.  The secretary of each committee will deliver the assessment form to the committee members and 
collect assessment results, comments and suggestions appearing in the form in order to forward to the Company Secretary to  
present to the Board. In the fiscal year 2020, the assessment results of the Board of Directors, sub-committees and individual 
directors can be summarized as follows.  The assessment results of the Board of directors was 96.60%, considering in the 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล แบ่งหลักเกณฑ์การประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทัง้นี ้การประเมนิผลการปฏบิตังิานดงักลา่วเปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการประเมนิความเหมาะสมของโครงสรา้งกรรมการและประสทิธภิาพของ 
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะนำาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ   
มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำาหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง
เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลในช่วงเดือนธันวาคม
ของทกุป ีโดยเลขานกุารของแตล่ะคณะเป็นผูจ้ดัสง่แบบประเมนิใหแ้กก่รรมการแตล่ะคน และเกบ็รวบรวมผลประเมนิ ขอ้คดิเหน็ และข้อเสนอ 
แนะทีป่รากฏในแบบประเมิน ใหก้บัเลขานุการบริษทัฯ นำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยในรอบบญัช ีป ี2563 ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล สรุปได้ดังต่อไปน้ี ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ  
มีผลการประเมนิสรปุคดิเปน็รอ้ยละ 96.60 สรุปผลภาพรวมอยูใ่นระดบัดเียีย่ม ผลประเมนิคณะกรรมการบรษัิทฯ รายบคุคล มผีลการประเมนิ
สรุปคิดเป็นร้อยละ 96.94 สรุปผลภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ มีผลการประเมินสรุปคิดเป็น
ร้อยละ 95 สรุปผลภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

หลักปฏิบัติที่ 3.7 ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และสนับสนุนให้ 
กรรมการบริษัทฯ ได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ

กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่ บริษทัฯ ได้จดัใหมี้เอกสารคูม่อืกรรมการและขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการใหม ่ 
ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบรษิทัฯ ไดร้บัการอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูจ้ากสถาบนัภายนอก เช่น สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และจากการจัดอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และทนัตอ่สถานการณใ์นปจัจบุนั โดยเปดิเผยขอ้มลูการฝกึอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำาปี

หลักปฏิบัติที่ 3.8 ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อ
เป็นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง 

และไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุ กอ่นการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กรณท่ีีกรรมการบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผลการประชุมให้
กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะ 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

3. คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สำาคัญและข้อมูลที่จำาเป็นได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานุการบริษทัฯ นางรัตนา  ชอบใช ้เมือ่วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึง่เปน็ผูท่ี้มคีณุสมบตั ิประสบการณ์
ที่จำาเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ เพื่อเป็นการ
สนบัสนนุการดำาเนนิงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และไดเ้ปดิเผยคณุสมบตัแิละประสบการณข์องเลขานกุารบรษิทัฯ ในรายงานประจำาปแีละ
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ดว้ย เลขานกุารบรษิทัฯ ไดร้บัการสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง สม่ำาเสมอ เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่การ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1
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excellent level. In addition, the assessment results of the individual directors was 96.94%, considering in the excellent level. 
Lastly, the assessment results of 5 sub-committees was 95%, considering in the excellent level.

Principle 3.7 The Board of Directors should encourage and support the Board of Directors to understand their roles and 
responsibilities, the nature of the business, the company’s operations, relevant law and standards, and other applicable  
obligations and should support all directors in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their 
roles as the Board of Director.

When a new director is appointed, the Company would provide them director’ handbooks and useful information including 
related regulations and laws.  Knowledge sharing and company’s business information are also provided to a director to 
enhance the performance and understanding.

The Company has a policy to encourage directors, Management and company secretary to attend trainings held by external 
organizations such as the Thai Institute of Directors Association (IOD) to increase knowledge.  Internal trainings are provided 
to improve their performances and catch up with current situations.  The Company discloses information of trainings and 
development of the Board in the annual report regularly.

Principle 3.8 The Board of Directors should ensure that it can perform its duties effectively and appoint a company to ensure 
that the Board of Directors has access to accurate, relevant and timely information.

1. The Board of Directors agreed that the Board of Committee meeting must be held at least 4 times a year which in 2020, 
the Company had arranged the meeting for 6 times altogether and the notice containing agendas of the meeting was sent 
out at least 7 days prior to the meeting.  If the director cannot attend the meeting, he or she should inform the Company 
secretary the reasons of such absence prior the meeting and the company secretary must inform such director resolutions 
of the meeting.

2. The Board should encourage the President to invite key executives to attend Board of Directors’ meetings to present 
details on the agenda items related to matters that they are directly responsible for and to assist succession planning.

3. The Board should have access to accurate, relevant, timely and clear information from the President, company secretary, 
or designated persons.

On 29 July 2020, the Board had appointed Mrs. Ratana  Chobchai to be a Company secretary who has necessary qualifications,  
knowledge, skills, and experience for performing the duties, including providing advice on legal, regulatory and administrative 
requirements to the Board to support their performances, and disclose the qualifications and experience of the Company 
secretary in its annual report and on the company’s website. The Company secretary should receive ongoing training and 
education relevant to performing the duties. (as the details shown on the Appendix 1)

Principle 4:  Recruitment and Development of the Executives and Management of Employee
Principle 4.1 ensure that a proper mechanism is in place for the nomination and development of the President and key executives  
to achieve the Company’s objectives
1. The Board should assign Nomination and Remuneration Committee to consider the criteria and procedures for nomination and  

appointment of the President approved by the Board, in order to obtain a qualified person to hold the position of president,  
and the Board should ensure that the President appoints knowledgeable, skilled, and experienced key executives.

2. The Company has prepared a succession plan guidelines to ensure the continuity of the management policy for the executive  
position and key employees. Such persons should acknowledge that they are obliged to submit work transfer plans according  
to the time frame specified by the Company.  The work transfer plan should consist of processes and procedures, details 
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หลักปฏิบัติที่ 4:  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 4.1 การดำาเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ดำาเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ตาม

กระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ
ติดตามให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง

2. บริษัทฯ ได้จัดทำาแนวทางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ
พนกังานในตำาแหนง่สำาคญัรบัทราบวา่ตนมหีนา้ทีต่อ้งสง่แผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาทีบ่รษิทัฯ กำาหนด ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการ
และขัน้ตอนการทำางาน รายละเอยีดของงานทีค่า้ง วิธกีารตดิตอ่สือ่สารเพือ่ขอขอ้มลูในงานรบัโอน โดยแจง้ให้บรษัิทฯ รบัทราบ เมือ่ตนเอง
จะพ้นจากตำาแหน่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำาแหน่งงานที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและ
สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ 
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติที่ 4.2 การกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับ 

ในองค์กร เพือ่การปฏบัิตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์
ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
1.1 การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส
1.2 การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จะคำานึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

เดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
1.3 การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และรับทราบโดยทั่วกัน

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในเรื่อง ดังนี้
2.1 เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจต่อการบริหารงาน โดยสอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
2.2 มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี
2.3 อนุมัติค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ี และปัจจัยอ่ืนประกอบควบคู่กันไป

3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนนำาเสนอ พรอ้มทัง้มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเปน็ผูพ้จิารณาโครงสรา้งคา่ตอบแทน
ของพนักงานทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 4.3 สร้างความเข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำาเนินงานของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่า
จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออำานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะคอยดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้
มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ ทักษะ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำางาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ของ
องคก์ร และสภาพการแข่งขันทางธรุกจิ เพือ่จะไดน้ำาความรูค้วามสามารถมาพฒันาตนเอง และองคก์รให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และมกีารจดัตัง้ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสำาหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน
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of the backlog and method of communication to request information in the transfer job when they retire from the positions.  
The Company has a system for selecting the employees with qualification and able to work efficiently to take responsibility  
in important positions at all levels, in order build the confidence of investors, shareholders and employees that the Company’s  
operations will be carried on in a timely manner.

3. The Board should promote continuous development and education of the President and key executives that is relevant to 
their roles.

Principle 4.2 determine an appropriate compensation structure and performance evaluation
1. The Board should ensure that the compensation structure rewards individual performance, incentivises the President,  

key executives and staff at all levels to act in support of the Company’s objectives and values, and fosters long-term 
commitment by aligning incentives with future Company’s performance through:
1.1 Appropriate combination of salary and other short-term compensation (such as bonus), and long-term compensation 

(such as employee stock ownership plan participation)
1.2 Ensure that the director total compensation takes into account industry standards and Company’s performance, and
1.3 Predetermined and communicated performance evaluation criteria.

2. Executive directors are responsible for determining the total compensation of, and performance evaluation criteria for the 
President.  The Executive directors should:
2.1 Ensure that the President’s performance evaluation is based on pre-determined criteria.  The performance evaluation 

criteria should incentivize the President to perform his/her duties in support of the Company’s objectives, values, and 
long-term sustainable value creation.

2.2 Perform the annual performance evaluation of the President.
2.3 Approve total annual compensation of the President, taking into consideration the performance of the President and 

other relevant factors.
3. The Board reviews the performance evaluation criteria and relevant factors and approves the compensation of the President  

as proposed by the Remuneration and Nomination Committee, while assign the President to review and consider the staff 
compensation structure.

Principle 4.3 The Board of Directors should consider its responsibilities in the context of the Company’s shareholder structure 
and relationships, which may impact the management and operation of the Company.

The Board understands the Company’s shareholder structure and relationships, and considers their impact on the control 
over the company, including written and non-written family agreements, shareholder agreements, or group company policies.  
The Board of Directors should ensure that the Company’s shareholder structure and relationships do not affect the Board’s 
exercise of its duties and responsibilities and oversee that information is properly disclosed when there are any conditions 
that have an impact on the control over the Company.

Principle 4.4 The Board of Directors should ensure the Company has effective human resources management and development  
programs to ensure that the Company has adequate staffing, appropriately knowledgeable, skilled, and experienced staff and 
motivation to benefit Company development.

The Board values the human resources which is one of the most important resources of the Company, by supporting human 
resource development including knowledge and skill trainings that match with their duties and responsibilities, the Company’s 
goal, strategy and competition.  The staff is able to enhance his/her efficiency and Company’s efficiency using knowledge 
obtained during training.  Provident fund is set for the Company’s staff to encourage saving for retirement and financial 
management is promoted among the staff.
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หลักปฏิบัติที่ 5:  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 5.1 ควรให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบรษิทัฯ สง่เสริมการสร้างผลติภณัฑ์ใหมท่ีม่คีณุภาพและมุง่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทกุชว่งวยั พฒันาศกัยภาพดา้น
ระบบการบรกิาร และมกีารพฒันาขยายสาขาทางธรุกจิ เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารลกูคา้และคูค่า้อยา่งทัว่ถงึ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารท่ี
รวดเรว็ ซึง่บรษิทัฯ มุง่เน้นและใหค้วามสำาคญัตอ่ลกูคา้และบคุคลอืน่ ๆ  เปน็หลกัโดยใหค้วามสำาคญัดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษิทัฯ มกีารคุม้ครองความปลอดภยัของระบบขอ้มลูดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศของลกูคา้ โดยผา่นมาตรฐานการรบัรอง
จากผู้ตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ISO 27001 และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนการกระทำาผิดต่อกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

หลกัปฏบิตัทิี ่5.2 ฝา่ยจดัการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มและสะทอ้นอยูใ่นแผนดำาเนินการ (Operational plan)  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยการปฏบัิตติามนโยบายฉบบันีใ้ห้ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบ โดยการจดัทำานโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
เพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื และมกีารจดัทำารายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เปน็สว่นหนึง่ของรายงานประจำาปี โดยอา้งองิตามกรอบ
การรายงานตามมาตรฐานสากล หรือ GRI (Global Reporting Initiative) โดยมีแนวทางการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทฯ ได้ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคน ด้วยความ

เปน็ธรรม และเทา่เทยีม ด้วยตระหนกัถึงความสำาคัญของทรัพยากรบคุคล ซึง่เปน็ส่วนสำาคัญของการสร้างความสำาเร็จใหแ้ก่องค์กร ดังจะ 
เห็นได้จากแนวการปฏิบัติของบริษัทฯ เช่น การกำาหนดระยะเวลาในการทำางาน รวมถึงวันลาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม 
ขอ้กำาหนดของกฎหมายแรงงาน การใหผ้ลตอบแทน และเงนิพเิศษ แกพ่นกังานทกุคน อยา่งเหมาะสม ผา่นระบบการประเมนิผลปฏบิตังิาน 
ของพนักงานแต่ละคน อย่างเป็นธรรม และมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหน้าที่การงาน อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ มีการโยกย้ายตำาแหน่งงานตามความเหมาะสมและความต้องการของพนักงาน

2. การประกอบกจิการดว้ยความเปน็ธรรม โดยการปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรุกจิ เชน่ การแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรม สง่เสรมิใหเ้กดิผลติภณัฑแ์ละ
การบริการที่มีคุณภาพโดยการพัฒนากระบวนการทำางานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการซื้อขายและบริการ 
ส่งผลให้ลดต้นทุนของสินค้าและบริการ

3. ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ หรอืผูบ้รโิภค โดยมกีารปฏบิตัติามกลไกของตลาดทีเ่ปน็ธรรม การผลติสนิคา้และบรกิารทีค่ำานงึถงึความตอ้งการของ 
ลกูคา้แตล่ะประเภทในการพัฒนาและทำาการตลาดผลติภณัฑป์ระกนัภยั และการใหข้อ้มลูและเนือ้หาของขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจนเปน็ธรรม  
และไมช่กันำาในทางทีผ่ดิ ในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย เพ่ือใหล้กูคา้สามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มขีัน้ตอนการจดัการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน
ต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

4. ความรบัผดิชอบตอ่คูค่า้ โดยมกีารปฏบัิตติอ่คูค่า้ คอื บรษิทัฯ เลอืกใชบ้รกิารจากคูค่า้ โดยพจิารณาจากคณุภาพและประสทิธภิาพของสนิคา้  
และการให้บริการเป็นสำาคัญ บริษัทดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด

5. ความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน โดยมกีารปฏบัิตติอ่ชุมชน คอื บรษัิทฯ ดำาเนนิงานดา้นกจิกรรมเพือ่สงัคมอยา่งตอ่เนือ่งและจรงิจงั โดยตระหนกัด ี
ถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม เช่น การให้ข้อมูลสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

6. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม คือ การประกอบกิจการโดยการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นการควบคุม
อัตราการใช้ทรัพยากรในการผลิตของบริษัทฯ ให้ต่ำากว่าอัตราการฟื้นคืนของทรัพยากรที่ใช้

หลกัปฏบิติัที ่5.3 จัดใหม้กีารกำากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร รวมท้ังดแูลให้มกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการอำานวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและ

สารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยคำานึงถึงความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และนำาเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะทางเศรษฐกิจ
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Principle 5:  Nurture innovation and responsible business
Principle 5.1 The Board of Directors should prioritize and promote innovation that creates value for the company and  
its shareholders together with benefits for its customers, other stakeholders, society, and the environment, in support of 
sustainable growth of the Company

The Board supports and promotes development of quality products that serve needs of customers in all ages, improvement 
of service efficiency and expansion of Company’s branches to thoroughly provide services to the customers and business 
partners and improve speed of service.  The Company gives precedence and values the customers and other parties and 
focuses on social responsibility and environmental conservation.  Information system security and customer information of 
the Company are protected by the certified standard ISO 27001.

Principle 5.2 The Board of Directors should encourage Management to adopt responsible operations, and incorporate them into 
the company’s operations plan.  This is to ensure that every department and function in the Company adopts the Company’s  
objectives, goals, and strategies, applying high ethical, environmental and social standards, and contributes to the sustainable 
growth of the Company.

The Board must disclose information regarding compliance of this policy to the stakeholders through the corporate social  
responsibility policy and report which are disclosed as part of the Company’s annual report and published separately as individual  
report in line with the Global Reporting Initiative standard (GRI).  The Corporate Social Responsibility guidelines are as follows:
1. Respectful of Human Rights: It is the responsibility of Company’s staff and employees.  The company pays attention to 

all staff with fairness and equality and aware of the importance of human resources as of the keys to success of the 
organization.  This can be seen from the company’s guidelines such as setting appropriate working hours and holidays 
for its staff as specified by the labor laws.  Appropriate benefits and welfares are given to every staff based on their 
performance evaluation.  The Company also promotes and develops its staff in line with individual knowledge and work 
rotation is arranged based on appropriateness and needs of the staff.

2. Conducting the business with fairness by adhering to business ethics, such as fair competition, promoting quality products 
and services by developing new workflow in line with new technologies that improves selling processes and services and 
reduces cost of products and services.

3. Customer or Consumer Responsibility: The Company complies with fair market mechanism, create products and services 
that serve need of each customer and provide information and content that is accurate, clear and easy to understand 
and not misleading for customers to make the right decision.  There are quick and fair processes to handle claims and 
complaints of the insured.

4. Business Partner Responsibility: The Company selects its partners based on quality and efficiency of products and services.  
The Company conducts business with its partners with fairness and strictly adhered with commercial terms, conditions 
and contracts as agreed.

5. Community Responsibility: The Company is committed to the community by continually and seriously conducting and  
engaging with social responsibility activities such as providing accurate product information.  At the same time, the Company  
is aware of responsibility and cooperation between the Company, community and society.

6. Environmental Responsibility: The Company treats the environment by utilizing resource and controlling resources used 
in the Company’s production to be lower than the rate of recovery of such resources.

Principle 5.3 The Board of Directors ensures that information technology of the Company is controlled and managed, including 
information technology is used to increase business opportunities, business development and risk management to achieve 
objectives and goals of the business.
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2. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยให้คณะกรรมการอำานวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำารายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจำา

3. คณะกรรมการบรษัิทฯ จดัใหม้นีโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ และนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพือ่ใชเ้ปน็มาตรการรกัษา 
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ในการใช้ข้อมลูขา่วสารขององคก์รในการรกัษาความลบั รกัษาความนา่เชือ่ถอืและความพรอ้มใช ้
ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติที่ 6:  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลกัปฏบิตัทิี ่6.1 บรษัิทฯ มรีะบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีจ่ะทำาให้บรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งประสทิธผิล และมกีารปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ ทั้งการประเมินความเสี่ยง  
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทบวนการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและ
ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาและกลัน่กรองการจดัสรรสนิทรพัยเ์ชงิกลยทุธ ์ให้สอดคลอ้งกบัความเสีย่ง 
ทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯ ทีก่ำาหนดไวเ้พือ่เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ และให้ทุกหน่วยงานทำาการทบทวนประเมินความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การกำากับดูแลของ
ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 3 ทา่น กรรมการ
อสิระทา่นหนึง่ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษทัฯ ทำาหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบตามขอ้บังคบัคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีณุสมบตัแิละหนา้ทีค่รบถว้นตามหลกัเกณฑข์องสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั ไดม้กีารกำาหนดหนา้ท่ีและความ
รบัผดิขอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษร ตามแนวปฏบิตัขิองหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่กำาหนดใหม้กีารประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบตามปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และคุณสมบัติต้องมีความเป็นอิสระ ตามโครงสร้าง
คณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หลกัปฏบิตัทิี ่6.3 คณะกรรมการบริษทัฯ ควรตดิตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ในบรษิทัฯ รวมถงึการปอ้งกนั 
การใชป้ระโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ขอ้มลูและโอกาสของบริษทัฯ และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะ
ที่ไม่สมควร
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลู โดยมมีาตรการควบคมุดแูลการใชข้อ้มลูภายในเปน็ลายลกัษณอ์กัษร  

เพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน นำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึง่เปน็การเอาเปรียบผูถ้อืหุน้อืน่โดยกำาหนดตารางเวลาการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยบรษัิทฯ และกำาหนดใหก้รรมการ
และผู้บริหาร รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และนิติบุคคลของบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และ
การถอืหุน้รวมกนัดงักลา่วเปน็สดัสว่นทีม่ากทีส่ดุในนติบิคุคลนัน้ ตอ่สำานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิคทาง WWW.SEC.OR.TH และส่งสำาเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้สำานักเลขานุการบริษัทฯ จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำาหรับ 
จัดทำารายงานการเปลีย่นแปลงและสรุปจำานวนหุน้ของกรรมการเปน็รายบคุคลเพือ่นำาเสนอให้แกค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบในการประชุม 
คณะกรรมการ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละการประชมุคณะกรรมการในครัง้สดุทา้ยของป ีและไดเ้ปดิเผยไวใ้นแบบ 56-1 
One Report นอกจากได้กำาหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้งเป็นประจำาทุกปี 
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำา
กับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
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1. The Board assigns Information and Technology Steering Committee to define all strategies related to all of the Company’s 
information and technology by considering the needs of the Company, aiming to improve information and technology 
systems and adapting new information and technology systems to increase business opportunities based on business 
competition and economic situation.

2. The Board ensures that risk management covers management of information and technology risks. Information and Technology  
Steering Committee should report regularly on information and technology risks to Risk Management Committee.

3. The Board ensures that information security policy and privacy policy are used as a security measure for information 
systems, use of corporate information, maintaining confidentiality, credibility and availability of data, including preventing 
any unauthorized use or alteration of data.

Principle 6:  Strengthen effective risk management and internal control
Principle 6.1 The Board of Directors should ensure that the company has effective and appropriate risk management and 
internal control systems that are aligned with the Company’s objectives, goals and strategies and comply with applicable 
law and standards.

The Board ensures the Company to identify risks that could cause serious impact on the Company such as risk assessment, 
impact and chance of risks, appropriate risk management, monitoring and reviewing the Company’s risk management.  The 
Board assigns Risk Management Committee to establish a risk management policy, risk management strategies and risk 
appetite which are proposed to the Board to consider and approve asset allocation in line with risk appetite of the Company 
and report the risk management results to the Board.  Every department is required to review and assess the risks and risk 
indicators of each department once a year under supervision of Risk Management Department which compiles and summarizes  
the reports for Risk Management Committee and the Board.

Principle 6.2 The Board of Directors shall establish an Audit Committee that can act independently.
The Board shall establish an Audit Committee that comprises at least three independent directors, one of those is elected 
by the Board to serve as Chairman of Audit Committee.  Audit Committee has the duties and responsibilities as specified 
by the charter and has qualifications and roles in line with requirements of Securities and Exchange Commission, Stock 
Exchange of Thailand and Office of Insurance Commission.  The duties and responsibilities of Audit Committee are set out 
in writing in line with Good Corporate Governance guideline which specifies that Audit Committee meetings are scheduled 
to be held four times a year and term of office of three years and qualification must be independent according to the Board 
and management structure under the Securities and Exchange Act B.E. 25351 Notification of the Capital Market Supervisory 
Board No.TorChor.39/2559 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares

Principle 6.3 The Board of Directors should manage and monitor conflicts of interest that might occur in the Company and prevent  
the inappropriate use of corporate assets, information, and opportunities, including preventing inappropriate transactions  
with related parties.
1. The Board ensures that a system of information security and a measure to control the use of internal information are 

established in writing to prevent executives and employees from using internal information for their own or other persons 
benefits before such information is disclosed to the public, which is considered as taking advantage of the shareholders. 
The Company has scheduled Blackout Period to prevent  The Ccompany’s securities trading and requires Directors and 
executives to report on securities holding of the Company, including those held by their spouse, cohabitation partner, 
minor children and juristic person of the said persons with the total shareholding no more than 30 % of the right to vote 
of such juristic person and total shareholding is the highest proportion in such juristic person,to Securities and Exchange 
Commission according to Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 within 3 days after the change of 
securities holding and submit a copy of the report on securities holding via www.sec.or.th to the Office of the Company 
Secretary for the purpose of preparing the report and summarizing the number of shares of each director to present to  
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3. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว นำามาใช้ในการ
เพือ่สนบัสนนุการดำาเนินงานหลกัของบริษทัฯ ใหต้ามกฎหมายกำาหนดและเปน็ไปเพือ่ประโยชนข์องบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนตดิตาม
ตรวจสอบการกระทำาทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เรื่อง รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน2

2พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89

หลักปฏิบัติที่ 6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารในทุกระดับของบริษัทฯ และ 
ต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบรษิทัฯ กำากบัดแูลใหม้กีารจดัทำานโยบายด้านการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั เพือ่ใชป้อ้งกนัและควบคมุความเสีย่งทีเ่กดิจากการทจุรติ
คอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่บริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจ มาปรับใช้กับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทำาความผิดทางวินัยหรือ
ต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การเลื่อนตำาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน 
บริษัทฯ ต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มีประวัติการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน หรือความประพฤติที่ขัดขวาง
ต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั โดยการปฐมนิเทศใหแ้กพ่นักงานใหม ่และมกีระบวนการฝกึอบรมทดสอบความรูเ้กีย่วกบันโยบาย และรายงานขอ้มลูแกส่าธารณชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
1. คณะกรรมการบรษัิทฯ กำากบัดแูลใหม้กีระบวนการรับขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยมชีอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั 

การคอร์รัปชันในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิด
รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส

2. คณะกรรมการบรษัิทฯ กำากบัดแูลใหม้กีารจดัการขอ้รอ้งเรียนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มลูท่ีกระทำาโดยเจตนา 
สจุรติ โดยหา้มการเปิดเผยขอ้มลูแกบุ่คคลอืน่ทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แตเ่ปน็การเปดิเผยตามคำาสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามคำาสัง่ศาล 
หรือหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 7:  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ถูกต้อง เพียงพอ  
ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำานวนที่เพียงพอในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและเปิดเผยข้อมูลในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทฯ คำานึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้
1.1 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
1.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.4 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำาปี และแบบ 56-1 ที่สะท้อนฐานะทางการเงินและ
ผลการดำาเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.44 /2556 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติที่ 7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำาระหนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ 

พรอ้มทัง้รว่มกนัหาแนวทางการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วหากมสีญัญาณบง่ชีถ้งึปญัหาสภาพคลอ่งทางการเงนิ โดยยดึกรอบระบบเตอืนภยัลว่งหนา้ 
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the Board meeting.  The information is also disclosed in Form 56-1 One Report.  Besides, penalties are imposed if there is  
a violation or non-compliance.

2. The Board assigns directors and executives to disclose information about their interests and related persons interests 
once a year to the Board to consider the transactions of the Company that may have conflict of interest to make decision 
before starting discussion on any agenda.  Directors and executives who have conflict of interest with that agenda are 
not allows to attend the meeting during that time.

3. The Board ensures that information security policy and privacy policy are applied to support the Company’s core operations 
in accordance with applicable laws and for the benefit of the Company and its shareholders. It also monitors the actions 
that may cause conflict of interest and compliance of regulations specified by Securities and Exchange Commission and 
Stock Exchange of Thailand, Re: acquisition or recognition of assets And connected transactions.2

2Securities Act and Securities Exchange Act, Section 89

Principle 6.4 The Board of Directors should establish a clear anti-corruption policy and practices (including communication 
to all staff), and strive to extend its anti-corruption efforts to stakeholders.

The Board ensures that the anti-corruption policy to prevent and control potential risks that might occur from corruption, 
including impact on reputation and credibility concerning integrity of the Company.  The policy is also adapted to human  
resource management, starting from recruitment process.  The staff who is selected must not violate any disciplines or receive  
any punishment due to corruption offenses.  In addition, promotion, performance evaluation and bonus given the staff must 
be considered based on their performance in accordance with the policy.  Such staff has no corruption history or any  
behavior that hinders compliance of this policy.  The Company should communicate to and raise awareness among the staff 
to understand more about anti-corruption measures such as orientation to new staff, trainings and tests and reports disclosed 
to the public or stakeholder through the media both inside and outside the Company.

Principle 6.5 The Board of Directors should establish a mechanism for handling complaints and whistle blowing and a guideline  
as required by the regulators.
1. The Board should oversee that an effective mechanism is in place and available through convenient complaint channels 

(more than one) which must be disclosed on the Company’s website or annual report and transparently open for suggestions  
on anti-corruption measures for partners and stakeholders.

2. The Board should ensure that complaint are systematically handled to protect rights of the complainers and whistleblowers 
with good intentions, prohibiting to disclose information to any persons who are not related to this matter except ordered 
by laws, courts or related regulators.

Principle 7:  Ensure disclosure and financial integrity
Principle 7.1 The Board of Directors ensures and supervises the integrity of the Company’s financial reporting system and 
that timely and accurate disclosure of all material information regarding the company is made consistent with applicable 
requirements.
1. The Board should ensure that any persons involved in the preparation and disclosure of any information of the Company 

has relevant knowledge, skills and experience, and sufficient resources, including staffing, are allocated.  When approving 
information disclosures, the Board should consider all relevant factors as follows:
1.1 The evaluation results of the adequacy of the internal control system.
1.2 The external auditor’s opinions on financial reporting and observations on the internal control system.
1.3 Audit Committee’s opinions.
1.4 Consistency with objectives, strategies and policies.
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ทางการเงนิ (Early Warning System) การดำารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่งท่ีเพยีงพอในการรองรบัความเสีย่งตา่ง ๆ  ท่ีอาจจะเกดิขึน้ 
จากการประกอบธุรกิจ ตามเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด และใช้เป็น
มาตรการสำาคัญในการกำากับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำาเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นสำาหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจแล้วว่า
จะไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำาเนินกิจการ และสภาพคล่องทางการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 7.3 การจัดทำาแผน และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทัฯ มกีารตดิตามดแูลใหก้จิการประกอบธรุกิจดว้ยความระมดัระวังอยา่งใกลช้ดิ ในกรณีท่ีกิจการมแีนวโนม้จะประสบปญัหา หรอื 
มแีนวโนม้มปีญัหาทางการเงนิ โดยจดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งในการดำาเนนิงานทกุดา้นของบรษิทัฯ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งกำากับดูแล ทบทวน และ 
ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่ว กบันโยบาย วิธีปฏบัิตมิาตรฐานกลยทุธ ์และการชีว้ดัความเสีย่งโดยรวมทีค่รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมถงึการตดิตามฐานะเงนิ 
กองทุน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำา

หลักปฏิบัติที่ 7.4 มีการจัดทำารายงานความยั่งยืน ตามความเหมาะสมของบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาใหจ้ดัทำานโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคมเพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื ซึง่ไดว้างกลยทุธก์ารดำาเนนิงานไว ้ 
3 ด้านหลัก ๆ อันได้แก่ Good Business, Good People และ Good Society ซึ่งกลยุทธ์การดำาเนินงานทั้ง 3 ส่วนนี้ ได้ถูกนำาไปเชื่อมโยง
กบักระบวนการทำางานของส่วนงานตา่ง ๆ  เพือ่เปน็แรงหนนุและขบัเคลือ่นกระบวนการสรา้งความยัง่ยนืให้องคก์ร โดยผา่นการดำาเนินกจิการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความยั่งยืนที่มีความเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานประจำาปี และข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำาคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำาไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7.5 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อ สื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสีย
คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้นีโยบายการสือ่สาร และนโยบายการเปดิเผยขอ้มลูตอ่บคุคลภายนอกให้เปน็ไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียม ทนัเวลา  
และใช่ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดทาง
ด้านการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก และยังได้ให้ฝ่ายจัดการกำาหนดทิศทาง และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6 ส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทีเ่ปน็ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางอินทราเน็ตสำาหรับการ
เปิดเผยข้อมูลภายในบริษัทฯ โดยสม่ำาเสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่ 8:  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติที่ 8.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลและให้ความสำาคัญในทุกประเด็นที่สำาคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำาหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบ

ต่อทิศทางการดำาเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ อนุมัติในเรื่อง
สำาคัญนั้น ๆ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1 เปดิโอกาส และกำาหนดหลกัเกณฑ์ใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุ้น โดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่เห็นสมควร จะชี้แจงเหตุผลเป็น 
ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำาการเสนอวาระเข้ามา และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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2. The Board should ensure that information disclosures (including financial statements, annual reports, and Form 56-1) 
reflect the Company’s financial status and performance accurately and sufficiently and should promote the inclusion of the  
Management Discussion and Analysis (MD&A) in financial reports according to Notification of the Capital Market Supervisory 
Board No. TorChor. 44/2556, Re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure regarding Financial and Non-Financial 
Information of Securities Issuers.

Principle 7.2 The Board of Directors should monitor the Company’s financial liquidity to avoid insolvency
1. The Board should ensure that Management regularly monitors, evaluates and reports on the company’s financial status.  

The Board and Management should ensure that any threats to the Company’s financial liquidity and solvency are promptly 
addressed and remedied according to the Early Warning System and Risk Based Capital, requirements of Office of Insurance  
Commission and set as an important measure in overseeing the business to be conducted effectively and firmly.

2. The Board should ensure that it does not consciously approve any transactions or propose any transactions for shareholder 
approval which could negatively affect business continuity and financial liquidity.

Principle 7.3 The Board of Directors ensures that risks to the financial position of the Company or financial difficulties are 
promptly identified and remedied
The Board should enhance monitoring of the affairs of the company in the event of financial risk or difficulties.  Risk Management  
System for all of the Company operation is set and the Risk Management Committee is assigned to establish the risk 
management policy which is proposed to the Board for consideration.  Also, the Risk Management Committee oversees, 
monitors, reviews and provides advice on policies, guidelines, standards, strategies and risk indicators of the Company, 
including monitor capital status, evaluate compliance of the risk management policy to ensure the risk level is acceptable 
and report to the Board regularly.

Principle 7.4 The Board of Directors ensures sustainability reporting, as appropriate
The Board establishes corporate social responsibility policy containing 3 main strategies such as Good Business, Good People 
and Good Society which link to every work operation in the Company to support and promote the corporate social responsibility 
through corporate social responsibility activities and reports that fit its business under the information disclosure procedure, 
compliance of the laws, ethics, anti-corruption policy, fair treatment to staff and stakeholders and social and environmental 
responsibility.  The report is prepared according to acceptable standard used both in the country and worldwide and published  
in the annual report and such information reflects material corporate practices that support sustainable value creation.

Principle 7.5 The Board of Directors ensures the creation of an Investor Relations Unit responsible for regular, effective and 
fair communication between the Company, shareholders and stakeholders.
The Board should ensure that the Company has suitable and effective communication and information disclosure policies 
and use appropriate channels for communicating and disclosing information while protecting the Company’s sensitive and 
confidential information.  The President and chief financial officer are assigned to disclose the information to the shareholders 
and support the Investor Relations function, so as to ensure effective communication and information disclosure.

Principle 7.6 The Board of Directors ensures the effective use by the Company of information technology in disseminating 
information
The Board should consider regularly disclosing and updating relevant information in both Thai and in English to the stakeholders  
both inside and outside the Company through the designated Stock Exchange of Thailand channels, the Company’s website 
and the intranet for internal disclosure.
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2.2 เปดิโอกาส และกำาหนดหลักเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่บคุคล เพือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการเปน็การลว่งหนา้ ซึง่หลกัเกณฑ์
ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น 
ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำาหรับปี 2564

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบรษัิทฯ ดแูลใหส้ง่เอกสารการประชมุพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั พรอ้มทัง้เผยแพรบ่น 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม สำาหรับเอกสารเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า และได้

เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทำาเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 8.2 ดูแลให้การดำาเนินการเก่ียวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเอ้ือต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ำาหนดวนั เวลา ทีเ่หมาะสม และเพยีงตอ่การอภปิราย และกำาหนดสถานทีป่ระชมุทีส่ะดวกตอ่การเดนิทาง โดย

ในปี 2563 ได้กำาหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดเวลาการประชุมคือ 10.00-12.00 น. ณ อาคาร
หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.

2. ไมมี่การจำากดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชมุหรือสร้างภาระใหก้บัผูถ้อืหุน้ คอืไมม่กีารกำาหนดใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนำาเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำาหนดไว้

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ Barcode ในการ
ลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา

4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำาหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ 
บรษิทัฯ พรอ้มทัง้เปน็ผูจ้ดัสรรเวลาสำาหรบัแตล่ะวาระอยา่งเหมาะสม และเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้คำาถามตอ่ทีป่ระชมุ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

5. ไมมี่การเพิม่วาระการประชุมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ หรอืแจกเอกสารเพิม่เตมิในทีป่ระชมุ ซึง่ถอืวา่เปน็การลดิรอนสทิธ ิ
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

6. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี
7. ก่อนเริ่มการประชุม ทีป่ระชมุจะแจ้งจำานวน สัดส่วนของผู้ถือหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุน้ที่มอบฉนัทะ วธิีการประชมุ 

การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
8. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. ส่งสำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลที่สำาคัญดังนี้

3.1. รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนที่กรรมการที่เข้าร่วม และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3.2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
3.3 ประเด็นคำาถามคำาตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

6.2 จริยธรรมท�งธุรกิจ
บรษิทัฯ ได้จัดทำาจรยิธรรมทางธรุกจิ ซ่ึงถอืเป็นสว่นหน่ึงของนโยบายการกำากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ เพือ่เปน็แนวทางปฏิบตัท่ีิดใีหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานไดย้ดึมัน่ในการปฏบัิตงิาน เพ่ือใหด้ำาเนนิธรุกจิเปน็ไปอยา่งซือ่สตัยบ์นพืน้ฐานการมจีรยิธรรม ซึง่ครอบคลมุถงึการดแูล
ผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บรษิทัฯ และการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบรษัิทฯ ไดอ้บรมจรยิธรรมทางธรุกจิให้พนกังานรบัทราบ ท้ังนี ้บรษัิทฯ กำาหนดให ้
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Principle 8:  Ensure engagement and communication with shareholders
Principle 8.1 The Board of Directors ensures that shareholders have the opportunity to participate effectively in decision-making 
involving significant corporate matters.
1. The Board should ensure that significant corporate decisions are considered and/or approved by the shareholders pursuant  

to applicable legal requirements.  Matters that require shareholder approval should be included in the agenda for the 
shareholders’ meeting and shareholders should be provided sufficient notice thereof.

2. The Board should support participation of all shareholders as follows:
2.1 Providing opportunity and establishing criteria that allow minority shareholders to propose agendas for shareholders’ 

meetings in advance.  The Board should consider shareholders’ proposals to be included in the agenda, and if the board  
rejects a proposal, the reasons should be given in writing to the shareholders and disclosed on the Company’s website.

2.2 Providing opportunity and establishing criteria for minority shareholders to nominate persons to serve as directors 
of the company in advance.  Such measures and criteria are established and promptly disclosed on the Company’s 
website in advance to ensure shareholder engagement and participation.

 In 2020, the Company has allowed the shareholders to nominate persons to be elected as the Directors via Company’s 
website from 15 December 2020 to 15 January 2021 but none of the shareholders nominated any agenda and any persons  
for Director election during that time.

3. The Board should ensure that the notice of the Annual General Meeting of Shareholders’ is accurate, complete and sufficient  
for the shareholders to exercise their rights.

4. The Board should ensure that the notice of the shareholders’ meeting and related documents are sent to shareholders 
before the meeting in advance at least 21 days and posted on the company’s website at least 30 days before the meeting.  
The notice of the shareholders’ meeting in English should be sent to shareholders before the meeting in advance at least 
7 days.

5. Shareholders should be allowed to submit questions prior to the meeting.  The Board should ensure that criteria for 
shareholders to submit questions are posted on the Company’s website.  In 2020, none of the shareholders submitted 
any questions of the meeting in advance.

6. The notice of the shareholders’ meeting and related documents should be fully translated into English and uploaded to 
the Company’s website.

Principle 8.2 The Board of Directors ensures that the shareholders’ meetings are held as scheduled and conducted properly, 
with transparency and efficiency, and ensure inclusive and equitable treatment of all shareholders and their ability to exercise 
their rights.
1. The Board should set the date, time, and place of the meeting by allocating sufficient time for debate and choosing  

a convenient location.  The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 was on 28 May 2020 at 10.00 - 
12.00 Hrs., at Muang Thai Life Assurance Auditorium on Rachadaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok.

2. The Board should ensure that the Company does not through its meeting attendance requirements or prerequisites prevent 
attendance by or places an undue burden on shareholders, including as a result of identification requirements that exceed 
applicable legal and regulatory requirements.

3. In the interest of convenience, transparency and accountability, the Board should promote the use of technology to facilitate 
the shareholders’ meetings such as using barcode for registration and vote counting.

4. Chairman of the Board is chairman of the shareholders’ meeting with responsibility for compliance with applicable legal 
requirements and the company’s articles of association, allocating sufficient time for consideration and providing opportunity 
to all shareholders who wish to share their opinions or ask questions related to the Company.

5. To ensure the right of shareholders to participate in the Company’s decision-making process in relation to significant 
corporate matters, adding items to the meeting agenda that have not been duly notified in advance or providing additional 
document in the meeting are not allowed.
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กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งถอืปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั การละเลยหรอืฝา่ฝนืใด ๆ  จะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั
และ/หรอืกฎหมายแลว้แตก่รณ ีและในกรณพีบเหน็การปฏบิตัทิีอ่าจขดัตอ่จรยิธรรมทางธรุกจิ ใหพ้นกังานรายงานแกผู่บ้งัคบับญัชา หรอืฝา่ย
ทรพัยากรบคุคล หรอืฝา่ยกำากบัและสง่เสรมิบรรษทัภบิาล หรอืฝา่ยตรวจสอบภายใน แลว้แตก่รณ ีผา่นชอ่งทางการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส
ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจริยธรรมทางธุรกิจที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.muangthaiinsurance.com

6.3 ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญของนโยบ�ย แนวปฏิบัติ และระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในรอบปีที่ผ�่นม�
คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 นั้น คณะกรรมการ
ได้นำาหลักปฏิบัติไปปรับใช้ และได้บันทึกเหตุผลไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาและทบทวนนั้นแล้ว
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6. Directors, executives, auditors and witnesses should attend the meeting to witness the vote counting annually.
7. The attending shareholders should be informed of the number and the proportion of shareholders and shares represented 

at the meeting in person and through proxies, the meeting method, and the voting and vote counting methods before the 
start of the meeting.

8. Chairman of the shareholders’ meeting will allow the shareholders to vote on the agenda of appointment of each director 
individually.

9. The Board should promote the use of ballots for voting on resolutions proposed at the shareholders’ meeting and  
designate an independent party to count or to audit the voting results for each resolution in the meeting, and to disclose 
such voting results at the meeting by identifying the number of “agree”, “against”, “abstain” votes and “spoiled ballot”.  The 
voting results for each proposed resolution should be included in the minutes of the meeting.

Principle 8.3 The Board of Directors ensures accurate, timely and complete disclosure of shareholder resolutions and the 
minutes of the shareholders’ meetings
1. The Board should ensure that the Company discloses the results of voting on proposed resolutions at the shareholders’ 

meeting through the designated Stock Exchange of Thailand channels and through the Company’s website by the next 
business day.

2. The Board should ensure that minutes of the shareholders’ meeting is submitted to the Stock Exchange of Thailand within 
14 days from the shareholders’ meeting date.

3. The Board should ensure that the Company promptly prepares the minutes of the shareholders’ meeting, including the 
following information:
3.1 Attendance of directors, executives, and the proportion of attending and absenting directors;
3.2 Voting and vote counting methods, meeting resolutions, and voting results for each proposed resolution; and
3.3 Questions asked and answers provided during the meeting, including the identity of the persons asking and answering 

the questions.

6.2 Code of Corporate Conduct
The Company had established the Code of Corporate Conduct integrating as part of the Corporate Governance Policy which 
will be used as a guideline for the directors, executives and employees to adhere to for operating the business based on 
ethics.  The Code of Corporate Conduct is extended to include the stakeholders, related transactions, regulatory compliance, 
property maintenance, insider trading and securities trading of the Company and prevention of interest conflict. Besides, the 
Company has provided the training on the Code of Corporate Conduct to everyone in the Company for acknowledgment 
and understanding.  The directors, executives and employees must strictly adhere to this Code of Corporate Conduct. Any 
violation or neglect of this regulation may lead to disciplinary action and/or punishment according to the law.  In case of 
encountering any action that may violate the Code of Corporate Conduct, the employees shall report to the supervisors  
or the Human Resources Department or the Compliance and Corporate Governance Department or the Internal Audit  
Department, as the case may be, through the complaint or whistleblowing channels provided by the Company.  The Company 
has disclosed the Code of Corporate Conduct at the company website: www.muangthaiinsurance.com. 

6.3 Major change and development of policies, guidelines and corporate governance system in the past year
The Board of Directors has a process for reviewing the application of good corporate governance principles for listed  
companies in 2017 to suit the business context at least once a year.

In the review of the appropriateness of good corporate governance principles for listed companies in 2017, the Board of 
Directors has applied the CG code and recorded the reasons of the application as part of that consideration and review.
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7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
 และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
 คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
 Corporate Governance Structure and Key Information, Committees, 
 Sub-Committees, Executives, Employees and Others

7.1 โครงสร�้งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ณ วันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2564

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอำานวยการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ
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7.1 Corporate Governance Structure as of 17 February 2021

Advisor to the Board 
of Directors

Nomination and 
Remuneration Committee

Risk Management 
Committee

Executive 
Committee

President and Chief Executive Officer

Audit 
Committee

The Board of Directors

Investment 
Committee
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร
7.2.1  คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทัง้คณะจำานวนท้ังสิน้ 15 ท่าน ซึง่มจีำานวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน คดิเปน็สดัสว่น 1 ใน 3  
ของกรรมการทั้งหมด
7.2.2  ข้อมูลคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้
 1.  นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา ประธานกรรมการ
 2.  นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ
 3.  นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา รองประธานกรรมการ
 4.  นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการ
 5.  นายสาระ  ล่ำาซำา กรรมการ
 6.  นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย กรรมการ
 7.  นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ
 8.  นายแฟรงค์โยฮาน  เจอร์ราด  แวน  แคมเพน กรรมการ
 9.  นายฮาน  ม็อง  ซิว กรรมการ
 10. นายกฤษฎา  ล่ำาซำา1 กรรมการ
 11. นายธนวรรธน์  พลวิชัย2 กรรมการ
 12. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 13. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
    และกรรมการตรวจสอบ
 14. นายประเวช  องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ
 15. นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 16. นายพิลาศ  พันธโกศล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม นายพิลาศ   
พนัธโกศล นายประเวช  องอาจสทิธกิลุ นายบญุชยั  โชควฒันา และนายธนวรรธน ์ พลวชิยั ไมม่อีำานาจลงลายมอืชือ่ และยกเวน้ นายแฟรงค ์  
โยฮาน  เจอร์ราด  แวน  แคมเพน และนายฮาน  ม็อง  ซิว ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

7.2.3  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 กำากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร

1.2 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรม และมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
1.3 หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีมาตรการในการกำากับดูแลให้เรื่องสำาคัญ

ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
1.4 มกีารจัดสรร และควบคมุเวลาใหเ้พียงพอและเหมาะสม สำาหรบัใหฝ้า่ยจดัการเสนอเรือ่ง และเหมาะสมสำาหรบักรรมการทีจ่ะอภปิราย

ในประเด็นที่สำาคัญอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
1.5 ให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง 

คณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

2.1 กรรมการผู้จัดการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2.2 กรรมการผู้จัดการเป็นสมาชิกของคณะอำานวยการบริหาร
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7.2 Information of the Directors
7.2.1  Composition of the Board of Directors
The Board of Directors of the Company consists of 15 directors, 5 directors are independent directors representing one third (1/3)  
of all directors.
7.2.2  Information of the Board of Directors
The Board of Directors consists of the directors per the following list:
 1.  Mr. Photipong  Lamsam Chairman
 2.  Mr. Jingjai  Hanchanlash Vice Chairman
 3.  Mrs. Sujitpan  Lamsam Vice Chairman
 4.  Mrs. Nualphan  Lamsam Director
 5.  Mr. Sara  Lamsam Director
 6.  Mr. Somkiat  Sirichatchai Director
 7.  Mrs. Puntrika  Baingern Director
 8.  Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen Director
 9.  Mr. Mong  Siew  Han Director
 10. Mr. Krisada  Lamsam1 Director
 11. Mr. Thanavath  Phonvichai2 Director
 12. Mr. Chusak  Direkwattanachai Independent Director, Chairman of the Audit Committee 
    and Member of the Nomination and Remuneration Committee
 13. Mr. Asoke  Wongcha-um Independent Director, Chairman of the Nomination and Remuneration  
    Committee and Member of the Audit Committee
 14. Mr. Pravej  Ongartsittigul2 Independent Director
 15. Mr. Boonchai  Chokwattana Independent Director and Member of the Nomination
    and Remuneration Committee
 16. Mr. Pilas  Puntakosol Independent Director and Member of the Audit Committee

1 Resigned from the Director on 30 March 2020
2 Appointed as Independent Director on 28 May 2020

Authorized signers to Bind the Company
Any two directors jointly sign and affix the Company’s seal except Mr. Chusak  Direkwattanachai, Mr. Asoke  Wongcha-um, 
Mr. Pilas  Puntakosol, Mr. Pravej  Ongartsittigul, Mr. Boonchai  Chokwattana and Mr. Thanavath  Phonvichai are not autho-
rized to sign and except Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen and Mr. Mong Siew Han who cannot jointly sign.

7.2.3  Duties and responsibilities of the Board of Directors
1. Duties and responsibilities of Chairman as a leader of the Board of Directors.

1.1 Oversee, monitor, and ensure that the Board efficiently carries out its duties to achieve the Company’s objectives.
1.2 Ensure that all directors contribute to the Company’s ethical culture and good corporate governance.
1.3 Set the Board meeting agenda by discussing with the President which important matters should be included and set 

as an agenda.
1.4 Allocate sufficient time for management to propose topics and for directors to debate important matters thoroughly 

and ncourage directors to exercise independent judgment in the best interest of the Company.
1.5 Ensure constructive relations between executive and non-executive directors, and between the Board and Management.

2. Duties and responsibilities of President
2.1 President reports directly to the Board of Directors.
2.2 President is a member of Executive Committee.
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2.3 มีอำานาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบการดำาเนินงานตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหาร
งบประมาณการปฏิบัติงานการลงทุน และการดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัทฯ

2.4 มีอำานาจในการดำาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2.5 มีอำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับปฏิบัติการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะการดำาเนินธุรกิจ
2.6 มอีำานาจในการอนมุตัแิละจดัการคา่ใช้จา่ยในจำานวนเงนิทีก่ำาหนดไวไ้มเ่กนิอำานาจหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการไมใ่ช ้

อำานาจหน้าที่ของตน ในกรณีที่ตนอาจมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ
2.7 ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการได้มอบอำานาจให้บุคคลอ่ืนกระทำาการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอำานาจของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่

รวมถึงการอนุมัติให้ทำารายการที่ผู้รับมอบอำานาจอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

3.1 กำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมตทิีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุ้น

3.2 ควบคมุและดแูลใหฝ้า่ยบริหารดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่รกัษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

3.3 ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร
3.4 กำากับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ
3.5 ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น
3.6 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
3.7 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
3.8 มีอำานาจกระทำาการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมก�รชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำาคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และกลั่นกรองข้อมูล
และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อไป
7.3.1  ข้อมูลของกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุด
คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
 1.  นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย ประธาน
 2.  นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมการ
 3.  นายพิลาศ  พันธโกศล กรรมการ
โดยมี นางสาว กนกธร  พรามไทย ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
 1.  นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม ประธาน
 2.  นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ
 3.  นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการ
โดยมีร้อยเอกหญิงชญาดา  หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทำาหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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2.3 President has the power to manage, control and approve, and is responsible for the operations as defined in the 
business plan and strategy, budget, work operation, investment and other related operations to discharge from burdens 
of the company.

2.4 President has the power to perform as assigned by the Board of Directors.
2.5 President has the power to appoint various committees as see it appropriate for the nature of business operation.
2.6 President has the power to approve and manage expenses under a specified limit but not exceed power and duties 

assigned President must not use his/her power and duties in any event that might create conflict of interest with the 
Company.

2.7 In case where President has delegated the power to another person to act on his/her behalf, scope of authority delegation  
of such person shall not include the authorization to enter into a transaction whereby the power of attorney may have 
conflict of interest or other benefits conflicting with the Company. 

3. Duties and responsibilities of directors
3.1 To determine the policies and the directions of the Company’s operations in compliance with the laws, the objectives 

and the Articles of Association and the resolutions from the Shareholders’ Meeting;
3.2 To control and monitor the management to proceed per the stipulated policies effectively and efficiently in order to 

protect the benefits of the Company, the shareholders, the policyholders and other stakeholders;
3.3 To coordinate between the shareholders and the management to avoid the conflict of interests between the Company 

and the management;
3.4 To supervise the investment, business expansion, procurement, sales or asset transfer that significantly affects the 

Company;
3.5 To attend the Board of Directors’ meeting, to appoint and dispose the Executive Officer (s), and to screen and propose 

qualified person (s) to be considered and appointed as the Director (s) by the shareholders;
3.6 To propose an auditor for consideration and appointment by the shareholders;
3.7 To disclose the accurate information and in compliance to the regulations stipulated by laws;
3.8 To have the authorities to act as prescribed in the Memorandum of Association, rules and regulations required by 

laws

7.3 Information of the Sub-Committees
The Board of Directors has appointed the sub-committees to oversee and ensure that the important matters are carefully 
considered and scrutinized and to propose the guidelines for consideration before proposing to the Board of Directors for 
further approval.
7.3.1  Information of Each Sub-Committee
Audit Committee
is the knowledgeable person in reviewing the Financial Statements. Has the period in office of 3 years per the following list
 1.  Mr. Chusak  Direkwattanachai Chairman
 2.  Mr. Asoke  Wongcha-um Member
 3.  Mr. Pilas  Puntakosol Member
By having Ms. Kanoktorn  Pramthai, First Vice President, Internal Audit Office, as the Secretary.

Nomination and Remuneration Committee
Has the period in office of 3 years as per the following list
 1.  Mr. Asoke  Wongcha-um  Chairman
 2.  Mr. Chusak  Direkwattanachai Member
 3.  Mr. Boonchai  Chokwatana  Member 
By having Captain Chayada Neeparn, Executive Vice President, Head of Human Resources and Administration
Group, as the Secretary;
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คณะอำานวยการบริหาร
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
 1.  นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย ประธาน
 2.  นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา  กรรมการ
 3.  นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการ
 4.  นายสาระ  ล่ำาซำา กรรมการ
 5.  นายฮาน  ม็อง  ซิว กรรมการ
 6.  นายวาสิต  ล่ำาซำา กรรมการ
 7.  นายเอเดรียน  ลิม กรรมการ
 8.  นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล กรรมการ
 9.  นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ1 กรรมการ
 10. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ
โดยมี นางปุณฑริกา  ใบเงิน ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ทำาหน้าที่เลขานุการ คณะอำานวยการบริหาร

1 ลาออกจากการเป็นกรรมการคณะอำานวยการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
 1.  นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา ประธาน
 2.  นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการ
 3.  นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ
 4.  นายฮาน  ม็อง  ซิว กรรมการ
โดยมี นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง ผู้อำานวยการฝ่ายลงทุน ทำาหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
 1.  นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย ประธาน
 2.  นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการ
 3.  นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการ
 4.  นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ
 5.  นายสุธี  โมกขะเวส กรรมการ
 6.  นายฮาน  ม็อง  ซิว กรรมการ
 7.  นายฮาร์วีย์  แชมเบอร์เลง กรรมการ
 8.  นายเอเดรียน  ลิม กรรมการ
 9.  นายวาสิต  ล่ำาซำา กรรมการ
 10. นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล กรรมการ
 11. นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ1 กรรมการ
 12. นายประวิทย์  จิมากร กรรมการ
 13  นายพงศธร  เลี่ยมนาค กรรมการ
โดยม ีนายนฤดล  สกลุไพศาลทรพัย ์ผูอ้ำานวยการฝ่ายบรหิารความเสีย่งองคก์ร ทำาหน้าทีเ่ลขานกุาร คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง

1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563
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Executive Committee
Has the period in office of 3 years per the following list
 1.  Mr. Somkiat  Sirichatchai Chairman
 2.  Mrs. Sujitpan  Lamsam Member
 3.  Mrs. Nualphan  Lamsam Member
 4.  Mr. Sara  Lamsam Member
 5.  Mr. Han  Mong  Siew Member
 6.  Mr. Wasit  Lamsam Member
 7.  Mr. Adrian  Lim Member
 8.  Mr. Surat  Srisomboonkul Member
 9.  Mr. Thanawan  Chaiwatana1 Member
 10. Mrs. Puntrika  Baingern Member and Secretary
By having Mrs. Puntrika  Baingern, Chief Financial Officer, as the Secretary

1 Resigned from the Member of the Executive Committee on 30 April 2020

Investment Committee
Has the period in office of 3 years per the following list 
 1.  Mrs. Sujitpan  Lamsam Chairman
 2.  Mrs. Nualphan  Lamsam Member
 3.  Mrs. Puntrika  Baingern Member
 4.  Mr. Han  Mong  Siew Member
By having Mr. Wuttisak  Udompornpadung, Head of Investment Business Unit, as the Secretary

Risk Management Committee
Has the period in office of 3 years per the following list
 1.  Mr. Somkiat  Sirichatchai  Chairman
 2.  Mrs. Sujitpan  Lamsam Member
 3.  Mrs. Nualphan  Lamsam Member
 4.  Mrs. Puntrika  Baingern Member
 5.  Mr. Suthee  Mokkhavesa Member
 6.  Mr. Han  Mong  Siew Member
 7.  Mr. Harvey  Chamberlain Member
 8.  Mr. Adrian  Lim Member
 9.  Mr. Wasit  Lamsam Member
 10. Mr. Surat  Srisomboonkul Member
 11. Mr. Tanawan  Chaiwatana1 Member
 12. Mr.Prawith  Jimarkorn Member
 13. Mr. Pongsathorn  Liamnak Member
By having Mr. Narudon  Sakulpaisansap, Head of Risk Management Department, as the Secretary.

1 Resigned from the Member of the Risk Management Committee on 30 April 2020
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7.3.2 ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ1

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญโดยครบถ้วนและเป็นไป
ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบ
การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มปีระสทิธผิล และรดักมุ ตามกรอบทีไ่ดร้บัการยอมรบัเปน็มาตรฐานสากล รวมถงึกำาหนดอำานาจหนา้ที ่
ความรบัผดิชอบ และพจิารณาความเป็นอสิระของฝา่ยตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้โยกยา้ย เลกิจา้ง 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั ขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บุคคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหนา้ท่ีเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ใหข้อ้เสนอแนะแกฝ่า่ยบริหารเพือ่การกำากบัดแูลการปฏิบตังิานให้เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และรายงานตอ่คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เพือ่ดำาเนนิการปรับปรุงแกไ้ข ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยั 
ว่ามีรายการหรือการกระทำา ดังต่อไปนี้
5.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.2 การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
5.3 การฝา่ฝนืกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไม่ชักช้า

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. สอบทานประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำาเนินการตามมาตรฐานที่เหมาะสม กรณี

ได้รับรายงานการฉ้อฉล และพบว่าการฉ้อฉลหรือการกระทำาใดซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน หรือชื่อเสียง
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ชักช้า 
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร หากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารไมด่ำาเนนิการใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

8. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กำาหนดของตลาดหลักทรพัย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

9. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
9.8 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ
10.สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการคอรัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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7.3.2  Scope of Authorities and Responsibilities of the sub-committees
Scope of Authorities and Responsibilities of the Audit Committee1

1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is adequate, accurate, and reliable with adequate 
disclosure of important information in accordance with the general accounting standards.

2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable, efficient and 
concise according to the standard framework, to define the authorities, duties and responsibilities, to determine an internal 
audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the Head of an Internal Audit unit  
or any other units in charge of an Internal Audit.

3. To review the Company’s compliance with the law on Non-Life insurance, the regulations of the Office of Insurance  
Commission, the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the law relating to the Company’s business.

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s Auditor, and to propose such person’s 
remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an Auditor at least once a year.

5. To provide suggestions to the management to ensure effective and efficient operational supervision and to report on the 
Audit Committee’s operations to the Company’s Board of Directors at the time the Audit Committee deems appropriate, 
in case there are any suspicious transactions or actions as follows:
5.1 transactions that may lead to conflicts of interests,
5.2 corruption, irregularity, or significant deficiency in the Internal Control,
5.3 violation of the Law on Non-Life insurance, the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the 

law relating to the Company’s business.
  If the Board of Directors or the executives do not proceed with the revision within the time specified by the Audit 

Committee, the Audit Committee must report to the Office of Insurance Commission without delay.
6. To provide an overall opinion on the Company’s Internal Control performance report to the Board of Directors.
7. To review the effectiveness of the Company’s Fraud Risk Management to ensure it follows the standard operation procedure.   

If it is found or suspected that there is fraud or any acts that has material impact on the financial position or the reputation  
of the Company, the Audit Committee shall report to the Board of Directors for rectification within the appropriate time, 
without delay, and as the Audit Committee deemed appropriate.  If the Board of Directors or the executives fails to make 
a rectification within the time specified by the Audit Committee, the Audit Committee shall report on such fraud to the 
Office of Insurance Commission thereafter.

8. To review the connected transactions or the transactions that may lead to conflicts of interest, to ensure that they are 
in compliance with the laws and the Exchange’s regulations and to ensure that such transactions are reasonable and for 
the highest benefit of the Company.

9. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an Audit Committee’s report which must be signed by the 
Audit Committee’s Chairman and consist of at least the following information as follows:
9.1 an opinion the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
9.2 an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
9.3 an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the law relating 

to the Company’s business,
9.4 an opinion on the suitability of an Auditor,
9.5 an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
9.6 the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member,
9.7 an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties in accordance with 

the charter, and
9.8 other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known to the shareholders and general 

investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors.
10. To review the accuracy of reference documents and self-assessment form regarding the Company’s measures against 

corruption according to the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Program.
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11.ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณทีีจ่ำาเปน็คณะกรรมการ 
ตรวจสอบอาจขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
บริษัทฯ

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีและจัดทำารายชื่อและขอบเขตการ
ดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 
และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และนำาส่งต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายใน 15 วันทำาการและ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1  จากการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1. กำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหากรรมการบรษิทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมายอำานาจหนา้ที ่

และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยฯ และ 
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. กำาหนดนโยบายและจำานวนคา่ตอบแทน และผลประโยชนอ์ืน่ท่ีให้แกก่รรมการบรษัิทฯ กรรมการชดุยอ่ยฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู ตัง้แตร่ะดบั 
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

4. กำาหนดแนวทางการประเมนิผลงาน และสอบทานผลการปฏบิตังิานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แตร่ะดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป  
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำาปี โดยจะต้องคำานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำาคัญกับ
การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

5. พิจารณาให้คำาแนะนำาเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

บทบาทและหน้าที่ของคณะอำานวยการบริหาร
1. ประสานงานร่วมกับคณะผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจประจำาวันของบริษัทฯ และการปฏิบัติของคณะผู้บริหาร

ตามแผนงานและงบประมาณ
2. พจิารณาตัดสนิใจในเร่ืองทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยจะตอ้งมกีารทบทวนและปรบัปรงุใหเ้หมาะสมตามทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3. พิจารณาให้การอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการดำาเนินธุรกิจตามปกติที่มีการนำาเสนอโดยผู้บริหาร
4. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่อยู่เหนือจากประเด็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติ และ/หรือ นอกเหนือจากขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจและ

งบประมาณซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

ขอบเขตของอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ คณะกรรมการลงทุน
1. กำาหนดกลยุทธ์การลงทนุในภาพรวม โดยการพิจารณาตอ้งคำานงึถงึกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหนว่ยงานทีก่ำากบัการลงทนุ และสอดคลอ้งกบั 

กรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำาเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. เสนอนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละครั้ง และทบทวนทุก ๆ ไตรมาส 

หรือในกรณีอื่น ๆ ที่ผู้อำานวยการฝ่ายลงทุนเห็นควรนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กำากับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อกำาหนดต่าง ๆ  หากพบว่ามีรายการที่ละเมิด หรือเกินข้อกำาหนดให้ประเมินวิธีแก้ไข 

และสั่งการให้ ผู้บริหารที่รับผิดชอบดำาเนินการหรือสั่งการต่อเพื่อแก้ไขหรือขอคำาปรึกษาจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทางปฏิบัติ

4. กำากบัดแูลการลงทนุใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ในกรณีพบรายการท่ีละเมดิ หรอืเกนิขอ้กำาหนดให้ประเมนิวธิแีกไ้ขและสัง่การให ้ 
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบดำาเนนิการหรอืสัง่การตอ่เพือ่แกไ้ข หรอืตดัสนิใจดำาเนนิการตามทางเลอืกทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีมากทีส่ดุ 
ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทางปฏิบัติ
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11. To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the approval of the Audit Committee.

If it considers necessary, the Audit Committee may seek advice, from external consultants or audit specialists at the Company’s  
expense.  In the case that the Audit Committee’s duties are changed, the Company shall disclose a resolution to change its  
duties and name list of members and scope of work of the audit committee according to such change in the form as prescribed 
by the Stock Exchange of Thailand within 3 (three) business days and in the form prescribed by the Office of Insurance 
Commission within 15 (fifteen) business days from the date on which the change is made.

1 The Amendment of Audit Committee Charter has been approved by the Board of Directors Meeting No. 4/2019, held on August 29, 2019

Scope of Authorities and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
1. To determine and seek endorsement from the Board of Directors on the policies, criteria, and method to recruit the  

Directors and the Members of various Committees with the authorities and responsibilities directly assigned by the Board 
of Directors, and the nomination of the Executives Officers from the President level and higher;

2. To nominate, select, and seek endorsement from the Board of Directors on the qualified persons to hold the positions of 
Directors, Members of the Committees and Executive Officers from the President level and higher;

3. To determine the policies for remuneration payment and other benefits which will be offered to the Directors, Members 
of the Committees, and Executive Officers from the President level and higher to propose to the Board of Directors for 
considerations.

4. To determine the guidelines to evaluate the performance of the Directors and the Executive Officers from the President 
level and higher for the purpose of an annual review, by taking into account of their authorities, responsibilities and related 
risks, and value the long-term incremental value of the Shareholders’ Equity to support the assessment too;

5. To consider and provide recommendations regarding the policies of Human Resources Management and policies related 
to the remuneration structure of the employees;

6. To perform any other acts assigned by the Board of Directors.

Scope of Authorities and Responsibilities of the Executive Committee
1. To coordinate with the Management on all aspects of the day-to-day operations of the Company and on the implementation  

per the business plan and budget by the Management;
2. To consider and decide on certain issues assigned by the Board of Directors which shall be subject to review and improve 

as the Board of Directors shall see fit;
3. To consider and approve and/or endorse various issues in the ordinary course of business that are referred to them by 

the Management;
4. To consider all other issues not in the ordinary course of business and/or beyond the scope of approved business plan 

and budget which will significantly affect the financial condition, performance, or reputation of the Company.

Scope of Duties, Authorities and Responsibilities of the Investment Committee
1. Set Overall Strategies and Tactics, consistent with laws or regulations, in the Investment Policy Framework and Investment 

Plan of the Company which are approved by the Board of Directors as proposed by the Risk Management Committee.
2. Propose Investment Policies and Tactics to the Board of Directors via the Risk Management Committee once a year and 

to review these policies on a quarterly basis per the proposal of the Head of Investment Department and to report to the 
Risk Management Committee.

3. Monitor compliance of investments with relevant laws and regulations.  If breaches occur, decide on the appropriate actions 
to be taken by the Chief Investment Officer, and if resolving the breaches seem practically unachievable, liaise with the 
Insurance Commissioner on how to manage the situation.
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5. บริหารสินทรัพย์ลงทุนและประสานงานกับสถาบันการเงินที่เป็นคู่ธุรกรรม ผู้รับฝากทรัพย์ สิน รวมถึงผู้จัดการลงทุนภายนอก ให้การทำา
ธุรกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในหนังสือสัญญา

6. วิเคราะห์และนำาเสนอแนวทางการลงทุนแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนกรอบ
นโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในควบคู่ไปกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถชี้วัด ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
จากการลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพเพือ่รองรบัการดำาเนนิการตามนโยบายการลงทนุทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

8. ดำาเนินการให้มีระบบการจัดการข้อมูลการลงทุน เพื่อรายงานผลการดำาเนินงาน ตัวเทียบวัด (Benchmark) อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล และเพื่อให้การกำากับดูแลและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. กำาหนดสายการบังคับบัญชาในฝ่ายลงทุน พร้อมระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่งงานอย่างชัดเจน
10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอำานวยการบริหาร (Executive Committee)

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2. ทบทวนและแนะนำาเกีย่วกบักลยทุธก์ารบริหารความเสีย่ง นโยบาย และความเสีย่งท่ีทนได ้(Risk Tolerance) เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ  

พิจารณาอนุมัติ
3. กำาหนด และกลั่นกรอง กรอบนโยบายและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

พจิารณา ซึง่ตอ้งครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทตา่ง ๆ  ท่ีสำาคญั เชน่ ความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั ความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่ง 
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของกิจการ เป็นต้น

4. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่การบง่ชี ้การประเมนิ การตดิตาม และการควบคมุความเสีย่ง  
และให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำาเป็น

5. ตรวจสอบว่ามีความเพียงพอของสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ทรัพยากร ระบบ และเอกสารเพ่ือการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. ทบทวนรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและองค์ประกอบของความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ความเพียงพอของเงินทุน ส่วนผสมของ
สินทรัพย์เสี่ยง และกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำาให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

7. ดูแลให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ เก่ียวกับสถานการดำารงเงินกองทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะเป็น 
ในอนาคต

8. ตรวจสอบว่ามีการกำาหนดอำานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
9. ตรวจสอบวา่ขัน้ตอนการกำากบัดแูลความเสีย่งเปน็ไปตามกฎระเบยีบวา่ดว้ยการกำากับดแูลกจิการทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศไทย และให้คำาแนะนำา 

แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้
10.จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
11.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย



143Muang Thai Insurance Public Company Limited
Annual Report (One Report) 2020

4. Monitor the compliance of the investments with the Investment Policy Framework.  If breaches occur, decide on appropriate 
actions to be taken by the Chief Investment Officer and if resolving the breaches seems practically unachievable, decide 
on how to manage the situation in the best interest of all stakeholders.

5. Manage and coordinate with financial institutions, external fund managers, responsible custodians and banks of the  
Company.

6. Provide recommendation to the Risk Management Committee concerning revisions in the Investment Policy Framework 
and Investment Plan before presenting to the Board of Directors.

7. Ensure adequate and effective operational procedures, internal controls and systems for identifying, measuring, monitoring 
and controlling investment risks are in place to implement the Board of Directors’ approved policies and standards.

8. Ensure effective management information systems to ensure timely, accurate and informative reporting on investment 
activities and the existence of a comprehensive reporting process.

9. Ensure clear delineation of lines of authority and responsibilities for managing investments.
10.Perform any other duties that may be delegated by the Executive Committee from time to time.

Scope of Authorities and Responsibilities of the Risk Management Committee
1. To assist the Board of Directors to determine the risk appetite;
2. To review and recommend the Risk Management Strategies, Policies and Risk Tolerance for the Board of Directors’ 

consideration and approval;
3. To determine, examine and seek endorsement from the Board of Directors on framework, policies and other documents 

relevant to the risk management which must cover various major risks such as insurance risk, credit risk, liquidity risk, 
market risk, operational risk, investment risk as well as reputation risk;

4. To review the adequacy of the Risk Management Policies and Framework for identifying, measuring, monitoring and  
controlling risks and to provide recommendations to the Board of Directors as deemed necessary;

5. To ensure adequate infrastructures, resources, systems and documentation are in place for effective risk management;
6. To review the management’s periodic reports on risk exposure, capital efficiency, risk portfolio composition and the  

Company’s activities that related to Risk Management to ensure the Company operates its business under the Risk 
Management Policy.

7. To provide recommendation to the Board of Directors periodically concerning the solvency position of the Company at present  
and expect to be in the future;

8. To ensure clear delegation of lines of authority and responsibilities for managing risk;
9. To ensure that the risk governance procedures fully comply with the prevailing corporate governance regulations of Thailand,  

and to advise the Board of Directors on any risk of potential breach of such regulations;
10.To establish Risk Mitigation Plan to handle the risk in case of emergencies;
11.To perform any other actions as assigned by the Board of Directors or Audit Committee.
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริห�ร
แผนภาพโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1-7 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำาหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขาย 
หลักทรัพย์

7.4.1 ชื่อและตำาแหน่งผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1. นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางปุณฑริกา  ใบเงิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

3. นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ* รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายวาสิต  ล่ำาซำา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด

5. นายสุรัตน์  ศรีมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ

6. นายพงศธร  เลี่ยมนาค** รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป

7. นายพุทธา  วิริยะบวร*** รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการขายช่องทางธุรกิจตัวแทนและนายหน้า

8. นางสาวสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

* ลาออก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
** เข้างาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
*** เข้างาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

7.4.2  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
รายละเอียดปรากฏในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบัติที่ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

7.4.3  ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 49.39 ล้านบาท เงินสบทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าพาหนะ  
ค่าวิชาชีพ และเงินสำารองเกษียณอายุสำาหรับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 8.44 ล้านบาท

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ผู้บริหารสายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ

กรรมก�รผู้จัดก�ร

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ผู้บริหารสายงานช่องทางการขาย

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

1

2 3

7

5 6

4
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7.4 Information of the executives
Position Structure
As of 1 January 2021
 

No. 1-7 are the executives of the Company defined by the Securities and Exchange Commission regarding the definition in 
issuance and offer for sale of securities.

7.4.1  Name and Position of the Executives

Name Position

1. Mrs. Nualphan  Lamsam President and Chief Executive Officer

2. Mrs. Puntrika  Baingern Senior Executive Vice President, Chief Finance Officer (CFO)

3. Mr. Thanawan  Chaiwatana * Senior Executive Vice President, Deputy Chief Executive Officer

4. Mr. Wasit  Lamsam Senior Executive Vice President, Chief Sales & Marketing Officer (CMO)

5. Mr. Surat  Srisomboonkul Senior Executive Vice President, Chief Operating Officer (COO)

6. Mr. Pongsathorn  Liamnak** Senior Executive Vice President, Head Of Non-Motor Group

7. Mr. Buddha  Wiriyabaworn *** Senior Executive Vice President, Head of Agent & Broker Distribution ChannelGroup

8. Miss Sunee  Srisuktaveerat First Senior Vice President, Head of Accounting & Finance Subgroup

* Resigned on 1 June 2020
** Joined the Company on 11 March 2020
*** Joined the Company on 1 January 2021

7.4.2  Remunerations of Directors and Management
Details of the remunerations of directors and management are appeared in the Principle 3.4: Consider remuneration of the 
Board of Directors in the Corporate Governance Policy.

7.4.3  Remunerations in 2020 consisting of
Salary and bonus paid for the executives in total of 49.39 million Baht Contribution to the provident fund, contribution to the 
social security fund, travel allowance, professional fee, retirement fund of the executives in total of 8.44 million Baht.

Senior Executive Vice President
Chief Finance Officer (CFO)

Senior Executive Vice President
Chief Sales & Marketing Officer (CMO)

Senior Executive Vice President
Head of Non-Motor Group

Senior Executive Vice President
Chief Operating Officer (COO)

President

Senior Executive Vice President
Head of Agent, Broker and Distribution Channel 

First Senior Vice President
Head of Accounting & Finance Subgroup

1

2 3 4

5 5

7
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักง�น
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

จำานวนพนักงานปี 2563 1,265 คน

ผู้บริหาร 9 คน

พนักงาน 1,256 คน

รวม 1,265 คน

จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน

1. สายงานสื่อสารองค์กร 34 คน

2. สายงานยุทธศาสตร์องค์กร 17 คน

3. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ 58 คน

4. สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 169 คน

ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด 1 คน

5. สายงานการขายช่องทางแบงค์แอสชัวรันส์ 90 คน

6. สายงานการขายช่องทางธุรกิจตัวแทนและนายหน้า 45 คน

7. สายงานบริการลูกค้าสนับสนุนงานขายและช่องทางขายธุรกิจตัวแทนรายย่อย 175 คน

8. กลุ่มงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 14 คน

9. กลุ่มงานการขายสถาบัน 16 คน

10. สายงานการขายตรง 63 คน

ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ 1 คน

11. สายงานประกันภัยรถยนต์ 329 คน

12. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 40 คน

13. ฝ่ายสนับสนุนสินไหมประกันภัย 63 คน

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 1 คน

14. สายงานบัญชีและการเงิน 79 คน

15. สายงานเลขาธิการองค์กร 27 คน

16. BU ลงทุน 8 คน

17. สำานักกรรมการผู้จัดการ 15 คน

18. สำานักขาย Housing Loan 5 คน

19. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 10 คน

20. ฝ่ายกำากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล 2 คน

21. อื่น ๆ 2 คน

รวม 1265 คน
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7.5 Information about the Employee
     The information as of 31 December 2020 

No. of Employees  in 2020 1,265 Persons

Executives 9 Persons

Employees 1,256 Persons

Total 1,265 Persons

No. of Employees in the Major Business Group 

President and Chief Executive Officer 1 Person

1. Corporate Communication Group 34 Persons

2. Corporate Strategy Group 17 Persons

3. Human Resources and Administration Group 58 Persons

4. Non-Motor Group 169 Persons

Chief Sales & Marketing Officer (CMO) 1 Person

5. Bancassurance Channel Group 90 Persons

6. Agency & Broker Distribution Channel Group 45 Persons

7. Customer Service, Sales Support and Retail Channel Business Group 175 Persons

8. Marketing and Business Development Subgroup 14 Persons

9. Institutional Sales Subgroup 16 Persons

10. Direct Sales Group 63 Persons

Chief Operating Officer (COO) 1 Person

11. Motor Group 329 Persons

12. IT and Digital Innovation Group 40 Persons

13. Insurance Claims Support Department 63 Persons

Chief Finance Officer (CFO) 1 Person

14. Accounting & Finance Group 79 Persons

15. Corporate Secretariat Group 27 Persons

16. Investment Business Unit 8 Persons

17. President Office 15 Persons

18. Housing Loan Office 5 Persons

19. Internal Audit Department 10 Persons

20. Compliance and Corporate Governance Department 2 Persons

21. Others 2 Persons

Total 1265 Persons
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ผลตอบแทนพนักงาน 2563
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มคีา่ตอบแทนพนักงานและผูบ้รหิารจำานวน 821.54 ลา้นบาท คา่ตอบแทนดงักลา่ว ประกอบดว้ย เงนิเดอืน  
โบนัส เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (บาท)

เงินเดือนและค่าแรง  756,916,717.12 

เงินสมทบกองสำารองเลี้ยงชีพ  41,139,672.80 

เงินประกันสังคม  9,150,947.00 

ผลประโยชน์อื่น ๆ  14,330,942.92 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  821,538,279.84

7.6 ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ
7.6.1  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำางานต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี คือนางสาวสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์
2. เลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางรัตนา  ชอบใช้ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แทนนางสาวศรุดา   

ชยาคันธนีรา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1
3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือนางสาวกนกธร  พรามไทย
4. หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (compliance)บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางรัตนา  ชอบใช้ ทำาหน้าที่กำากับดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

7.6.2  ให้ระบุรายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
บริษัทฯ ไม่มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ แต่มีสำานักเลขานุการบริษัทฯ ทำาหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

7.6.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2563

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อผู้สอบบัญชี จำานวนเงิน (บาท)

1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ/
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

1,470,000

2 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส - 3 ไตรมาส นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ/
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

750,000

รวม 2,220,000

ค่าบริการอื่นปี 2563

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ
จำานวนเงิน (บาท)

จ่ายระหว่างปี จะจ่ายในอนาคต

1 ค่าสอบทานรายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยงงวด 6 เดือนและประจำาปี

นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ/
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

200,000 380,000

2 การตรวจสอบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ นายพรชัย  กิตติปัญญางาม/
บริษัท บัญชีกิจ จำากัด

- 90,000
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Remunerations of Employees in 2020
As at 31 December 2020, the Company had the remunerations of the employees and executives in the amount of 821.54 
million Baht. Such remunerations consist of salary, bonus, contribution to provident fund, overtime payment, welfare and 
other benefit.

Expenses (Baht)

Salary/ Wage  756,916,717.12 

Provident Fund Contribution  41,139,672.80 

Social Security Contribution  9,150,947.00 

Other benefits  14,330,942.92 

Total  821,538,279.84

7.6 Other significant information
7.6.1  Name of Person supervising accounting, Company Secretary, Head of Internal Audit and Head of Compliance

1. Person supervising accounting is Ms. Sunee  Srisuktaveerat.
2. The Board of Directors appointed Mrs. Ratana  Chobchai as the Company Secretary replacing Ms. Saruda  Chayakantaneera  

on 29 July 2020.  The qualification of the Company Secretary is appeared in the Appendix 1.
3. Head of Internal Audit is Ms. Kanoktorn  Pramthai.
4. Head of Compliance is Mrs. Ratana  Chobchai to be responsible for ensuring regulatory compliance.  The qualification 

of the Head of Compliance is appeared in the Appendix 3.

7.6.2  Name of Head of Investor Relation and contact details
The Company does not have the Investor Relation Department.  The Company Secretary Office is responsible for the Investor  
Relation role.

7.6.3  Auditor’s Remuneration
Audit Fees in 2020

No Type of Services Auditor’s Name Amount (Baht) 

1 Audit the annual financial statements Ms. Narissara  Chaisuwan/
EY Office Limited

1,470,000

2 Review the quarterly financial statements - 
3 quarters

Ms. Narissara  Chaisuwan/
EY Office Limited

750,000

รวม 2,220,000

ค่าบริการอื่นปี 2563

No Type of Services Name

Amount (Baht) 

Paid during 
the year 

To be paid 
next year

1 Review half-year and audit annual risk-based 
capital reports

Ms. Narissara  Chaisuwan/
EY Office Limited

200,000 380,000

2 Review of provident fund Mr. Pornchai  Kittipanya-ngam/
Bunchikij Co., Ltd.

- 90,000
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8.1 สรุปผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รในรอบปีที่ผ�่นม�
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยอ้างอิงจากหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ได้นำาหลักปฏิบัติของ CG Code มาปรับใช้ให้สอดคล้องแล้วเป็นส่วนใหญ่

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. กรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากกการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

3. ไมเ่ปน็บคุคลท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร  
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคุม หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้เปน็ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจ 
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิทฯ  
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมท้ังไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่ทำากระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 
อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรัพยห์รือบริการ หรอืการให้หรอืรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืให้กูย้มื ค้ำาประกนั  
การใหส้นิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิรรมอืน่ทำานองเดยีวกนั ซึง่เปน็ผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งชำาระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า 
ท้ังนีก้ารคำานวณภาระหน้ีดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธกีารคำานวณมูลคา่ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิขึน้ในระหวา่ง
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อีำานาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสำานักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย  
บรษิทัรว่ม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 
สองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
 Operating result report relating to Corporate Governance



151Muang Thai Insurance Public Company Limited
Annual Report (One Report) 2020

8.1 Summary of Director Performance in 2020
In 2020, the Company had reviewed the corporate governance policy and Code of Corporate Conduct based on the principles  
of good corporate governance for listed companies in 2017 by the Securities and Exchange Commission. Therefore, the 
Company had applied most principles of the CG code.

8.1.1  Recruitment, Development and Performance Assessment of Directors
1. Independent Directors
Qualification of the Independent Directors

1. Hold not more than 1% of the total no. of voting shares of the Company, the parent company, the subsidiary companies,  
the joint ventures, the major shareholders or the person who has the control authority of the Company by counting 
the shareholding of the related parties of each Independent Director too.

2. Do not be or have never been the Director who participates in the management, employee, staff, advisor who receives 
the salary or the person who has the control authority of the Company, the parent company, the subsidiaries, the joint 
ventures or the subsidiary in the same order, except that he/she passed from such characteristic not less than two 
years before the date to submit the application to the Office.  Such prohibition does not include the case where the 
Independent Director was the civil servant or the advisor of the government agency which is the major shareholder 
or the person with the control authority of the Company.

3. Do not be the person who has the blood relation or by legal registration as the parents, the spouse, brother and sister, 
and children, including the spouse of the children of the Executive, the major shareholder, the person who has the 
control authority or the person who will be proposed to be the Executive or the person who has the control authority 
of the Company or the subsidiaries.

4. Do not have or never have the business relationship with the Company, the parent company, the subsidiaries, the joint  
ventures, the major shareholders or the person who has the control authority of the Company in the manner which 
may be the obstruction for using own independent judgment, including do not be or have never been the strategic 
shareholder or the person who has the control authority of the person who has business relationship with the Company, 
the parent company, the subsidiaries, the joint ventures, the major shareholders or the person who has the control 
authority of the Company, except that he/she passed from such characteristic not less than two years before the date 
to submit the application to the Office.

  The business relationship in the previous interval includes the making of the normal trade transaction to carry out 
the business for leasing or renting the real estate, the item related to properties or services or to provide or receive 
financial assistance through borrowing or lending, guarantee, pledging the asset as collateral, including other behavior 
in the same manner, which results in the Company or the party to the contract to have the debt burden to pay to 
another party from 3% of the net tangible assets of the Company or from Twenty Million Baht upward, whichever will 
be lesser.  The calculation of such debt burden will be adapted per the calculation method for the value of the related 
transaction items per the notification of the Capital Market Commission concerning the criteria in making the related 
transaction item.  However, the consideration for such debt burden will include the debt burden which incur during the 
year before the date which has the business relationship with the same person.

5. Do not be or have never been the Auditor of the Company, the parent company, the subsidiaries, the joint ventures, 
the major shareholders or the person who has the control authority of the Company, and do not be the strategic 
shareholder or the person who has the control authority of the person who has business relationship with the Company, 
the parent company, the subsidiaries, the joint ventures, the major shareholders or the person who has the control 
authority of the Company belong to, except that he/she passed from such characteristic not less than two years before 
the date to submit the application to the Office.
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย 
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำานวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกัน และเปน็การแขง่ขันทีม่ีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะให้คำาเสนอแนะ 
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งให้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งใน
ปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดไว้นำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
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6. Do not be or have never been the person who provides any professional service which includes the service to be 
the legal advisor or the financial advisor who received the service fee more than Two Million Baht per year from the 
Company, the parent company, the subsidiaries, the joint ventures, the major shareholders or the person who has the 
control authority of the Company, and do not be the strategic shareholder or the person who has the control authority 
or the partner of that professional service provider, except that he/she passed from such characteristic not less than 
two years before the date to submit the application to the Office.

7. Do not be the Director who has been appointed as the nominee of the Director, the major shareholder or the shareholder  
who is related to the major shareholder.

8. Do not operate the same business and has significant competition to the business of the Company or the subsidiaries  
or do not be the strategic partner in the Partnerships, or be the director who participates in the management, employee,  
staff, advisor who receives the salary or has the shareholding more than 1% of total no. of voting shares of other 
companies which operate the business which has the same liquidity and has significant competition with the business 
of the Company or the subsidiaries.

9. Do not have any other characteristics which are unable to provide independent opinion concerning the operations of 
the Company.

2. Recruitment of Directors and Executives
Recruitment of Directors
Appointment of the Company’s director must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders through the proposal 
from the Board of Directors passing from the selection and nomination by the Nomination and Remuneration Committee which 
considers the person with qualifications in accordance with the laws, the Public Limited Companies Act and The Securities 
and Exchange Act, whereas the Annual General Meeting of Shareholders will vote to elect the director of the Company.

The Nomination and Remuneration Committee has provide the opportunity for the shareholders to nominate the candidate 
with qualification. In 2020, there was no shareholder nominate any person to be elected as the director.

Recruitment of Executives
In recruiting a person to hold the position of president or higher, the Nomination and Remuneration Committee will consider 
and seek for the qualified person who has knowledge, ability, skill and experience that will benefit the business operation.  
Such person should have good understanding in non-life insurance business and be able to manage the business to achieve 
the objective and goal set by the Board of Directors.  The committee will propose the matter to the Board of Directors for 
further approval.
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8.1.2  การเขา้รว่มประชุมและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล (มกราคม–ธนัวาคม 2563) โดยแสดงการเขา้รว่มประชมุแตล่ะทา่น 
ในแต่ละคณะ/สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ การประชุม

คณะกรรมการ

การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น

ประจำาปี

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะอำานวยการ

บริหาร

คณะกรรมการ

พิจารณา

การลงทุน

คณะกรรมการ

บริหารจัดการ 

ความเสี่ยง

นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา 6/6 1/1 - - - - -

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 5/6 1/1 - - - - -

นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา(1) 5/6 1/1 - - 12/12 4/4 4/4

นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา 6/6 1/1 - - 11/12 3/4 2/4

นายสาระ  ล่ำาซำา 6/6 1/1 - - 3/12 - -

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 6/6 1/1 4/4 2/2 - - -

นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 6/6 1/1 4/4 2/2 - - -

นายกฤษฎา  ล่ำาซำา(2) 0/1 - - - - - -

นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 6/6 1/1 - - 12/12 - 4/4

นางปุณฑริกา  ใบเงิน 6/6 1/1 - - 12/12 4/4 4/4

นายพิลาศ  พันธโกศล 5/6 1/1 4/4 - - - -

นายแฟรงค์ โยฮาน
เจอร์ราด  แวน  แคมเพน(1)

3/6 - - - - - -

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล 6/6 1/1 - - - - -

นายบุญชัย  โชควัฒนา 6/6 1/1 - 2/2 - - -

นายฮาน  ม็อง  ซิว 6/6 1/1 - - 12/12 4/4 4/4

นายวาสิต  ล่ำาซำา - - - - 12/12 - 4/4

นายเอเดรียน  ลิม - - - - 11/12 - 4/4

นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ(3) - - - - 4/4 - 2/4

นายฮาร์วีย์  แชมเบอร์เลง - - - - - - 4/4

นายประวิทย์  จิมากร - - - - - - 4/4

นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล - - - - 12/12 - 4/4

นายพงศธร  เลี่ยมนาค(4) - - - - - - 3/3

นายสุธี  โมกขะเวส - - - - - - 3/4

นายธนวรรธน์  พลวิชัย(5) 3/3 - - - - - -

(1) กรรมการพำานักอยู่ต่างประเทศ เนื่องด้วยมีสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2) ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563
(3) ลาออกจากคณะกรรมการอำานวยบริหาร และลาออกจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563
(4) เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563
(5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
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8.1.2  Summary of the meeting participation in each Committee and the Remuneration (January-December 2020) By showing 
attendance of each perssion in committee right to attend the meeting

List of the Directors Board of 

Directors

Annual 

General 

Meeting of 

Shareholders

Audit 

Committee

Nomination 

and 

Remuneration 

Committee

Executive

Committee

Investment 

Committee

Risk 

Management 

Committee

Mr. Photipong  Lamsam 6/6 1/1 - - - - -

Mr. Jingjai  Hanchanlash 5/6 1/1 - - - - -

Mrs. Sujitpan  Lamsam(1) 5/6 1/1 - - 12/12 4/4 4/4

Mrs. Nualphan  Lamsam 6/6 1/1 - - 11/12 3/4 2/4

Mr. Sara  Lamsam 6/6 1/1 - - 3/12 - -

Mr. Chusak  Direkwattanachai 6/6 1/1 4/4 2/2 - - -

Mr. Asoke  Wongcha-um 6/6 1/1 4/4 2/2 - - -

Mr. Krisada  Lamsam(2) 0/1 - - - - - -

Mr. Somkiat  Sirichatchai 6/6 1/1 - - 12/12 - 4/4

Mrs. Puntrika  Baingern 6/6 1/1 - - 12/12 4/4 4/4

Mr. Pilas  Puntakosol 5/6 1/1 4/4 - - - -

Mr. Frank  Johan  Gerard  
Van  Kempen(1)

3/6 - - - - - -

Mr. Pravej  Ongartsittigul 6/6 1/1 - - - - -

Mr. Boonchai  Chokwatana 6/6 1/1 - 2/2 - - -

Mr. Mong  Siew  Han 6/6 1/1 - - 12/12 4/4 4/4

Mr. Wasit  Lamsam - - - - 12/12 - 4/4

Mr. Adrian  Lim - - - - 11/12 - 4/4

Mr. Thanawan  Chaiwatana(3) - - - - 4/4 - 2/4

Mr. Harvey  Chamberlain - - - - - - 4/4

Mr. Prawith  Jimarkon - - - - - - 4/4

Mr. Surat  Srisomboonkul - - - - 12/12 - 4/4

Mr. Pongsathorn  Liamnak(4) - - - - - - 3/3

Mr. Sutee  Mokkhavesa - - - - - - 3/4

Mr. Thanavath  Phonvichai(5) 3/3 - - - - - -

(1) The director is residing in other country and was unable to attend the meetings due to COVID-19 Attended the Board of Directors Meeting 
via video teleconference 

(2) Resigned from the Director on 30 March 2020
(3) Resigned from the Executive Committee and Risk Management Committee on 30 April 2020
(4) Appointed as the Member of Risk Management Committee on 9 April 2020
(5) Appointed as the Director on 28 May 2020 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2563
  ค่าบำาเหน็จ  6,000,000 บาท
  ค่าตอบแทนประจำาและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 6,290,000 บาท

รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

ตำาแหน่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตำาแหน่ง คณะกรรมการ
สรรหา

และกำาหนด
ค่าตอบแทน

ตำาแหน่ง รวม

1. นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา 600,000 ประธาน - - 600,000 

2. นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 480,000 รองประธาน - - 480,000 

3. นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา 480,000 รองประธาน - - 480,000 

4. นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา 480,000 กรรมการผู้จัดการ
และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

- - 480,000 

5. นายสาระ  ล่ำาซำา 360,000 กรรมการ - - 360,000 

6. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 360,000 กรรมการอิสระ 120,000 ประธาน 20,000 กรรมการ 500,000 

7. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 360,000 กรรมการอิสระ 80,000 กรรมการ 30,000 ประธาน 470,000 

8. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 360,000 กรรมการ - - 360,000 

9. นางปุณฑริกา  ใบเงิน 360,000 กรรมการ - - 360,000 

10. นายพิลาศ  พันธโกศล 360,000 กรรมการอิสระ 80,000 กรรมการ - 440,000 

11. นายกฤษฎา  ล่ำาซำา(1) 90,000 กรรมการ - - 90,000

12. นายแฟรงค์  โยฮาน
 เจอร์ราด  แวน  แคมเพน

360,000 กรรมการ - - 360,000 

13. นายประเวช องอาจสิทธิกุล 360,000 กรรมการอิสระ - - 360,000 

14. นายบุญชัย  โชควัฒนา 360,000 กรรมการอิสระ - 20,000 กรรมการ 380,000 

15. นายฮาน  ม็อง  ซิว 360,000 กรรมการ - - 360,000 

16. นายธนวรรธน์  พลวิชัย(2) 210,000 กรรมการ 210,000

รวม 5,940,000 280,000 70,000 6,290,000 

(1) ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

2. ค่าตอบแทนอื่น
 ไม่มี
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Remuneration for the Directors and Executives
1. Remuneration in the form of money
 Remuneration for the directors in 2020 approved by the Annual General Meeting of Shareholders No. 12/2020
   Director’s Bonus 6,000,000 Baht
   Fixed Remuneration Fee and Meeting Fee for the Directors 6,290,000 Baht 

List of Directors Amount of Remuneration (Baht)

Board of 
Directors

Position Audit 
Committee

Position Nomination 
and 

Remuneration 
Committee

Position Total

1. Mr. Photipong  Lamsam 600,000 Chairman - - 600,000 

2. Mr. Jingjai  Hanchanlash 480,000 Vice chairman - - 480,000 

3. Mrs. Sujitpan  Lamsam 480,000 Vice chairman - - 480,000 

4. Mrs. Nualphan  Lamsam 480,000 President 
and CEO

- - 480,000 

5. Mr. Sara  Lamsam 360,000 Director - - 360,000 

6. Mr. Chusak  Direkwattanachai 360,000 Independent 
director

120,000 Chairman 20,000 Director 500,000 

7. Mr. Asoke  Wongcha-um 360,000 Independent 
director

80,000 Director 30,000 Chairman 470,000 

8. Mr. Somkiat  Sirichatchai 360,000 Director - - 360,000 

9. Mrs. Puntrika  Baingern 360,000 Director - - 360,000 

10. Mr. Pilas  Puntakosol 360,000 Independent 
director

80,000 Director - 440,000 

11. Mr. Krisada  Lamsam(1) 90,000 Director - - 90,000 

12. Mr. Frank  Johan  Gerard   
 Van  Kempen

360,000 Director - - 360,000 

13. Mr. Pravej  Ongartsittigul 360,000 Independent 
director

- - 360,000 

14. Mr. Boonchai  Chokwatana 360,000 Independent 
director

- 20,000 Director 380,000 

15. Mr. Mong  Siew  Han 360,000 Director - - 360,000 

16. Mr. Thanavath  Phonvichai(2) 210,000 Director 210,000

Total 5,940,000 280,000 70,000 6,290,000 

(1) Resigned from the Board of Directors on 30 March 2020
(2) Appointed as the Board of Directors on 28 May 2020

2. Other remuneration
 None
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8.1.3  การกำากับดูแลบริษัทร่วม
บรษิทัฯ มกีลไกในการกำากบัดแูลบริษทัร่วม เพือ่ใหส้ามารถควบคมุดแูลการบรหิารจดัการ การดำาเนนิงาน และรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 
โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่าน้ัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ 
ดำาเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่อำานาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทรว่ม หลกัเกณฑเ์รือ่งการทำารายการระหวา่งกนั  
และการทำารายการสำาคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การกำากับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับการการประเมินต่าง ๆ ซึ่ง 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการประเมิน Corporate Governance Report อยู่ในระดับ 4 ดาว และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 99

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้งเป็นประจำาทุกปี 

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำา
กับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว

 หากมีรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ

 
 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
•  กำาหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหารและพนักงาน นำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาศัยตำาแหน่งหน้าที่การงาน ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณชน หากฝ่าฝืนอาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายหรืออาจถูกลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นเลิกจ้างได้

•  กำาหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ (Inside Trading) ของบคุคลท่ีเกีย่วขอ้ง ซึง่หมายถงึ กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร  
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามทำาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี และภายใน 3 วัน 
หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

•  กำาหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในสว่นของตนรวมถงึคูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิกนัฉนัสามภีรรยา 
และบตุรทียั่งไมบ่รรลนิุตภิาวะ ตอ่สำานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์และสง่สำาเนารายงานการถอืหลกัทรพัยใ์ห้สำานักเลขานกุาร 
บรษิทัฯ จัดเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูสำาหรบัจดัทำารายงานการเปลีย่นแปลง และสรปุจำานวนหุ้นของกรรมการเปน็รายบคุคล เพือ่นำาเสนอให้แก ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคณะกรรมการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการใน
ครั้งสุดท้ายของปี และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดดังกล่าวด้วย

 ในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำาหนดให้งดการซื้อขาย

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 คณะกรรมการบรษัิทฯ กำากบัดแูลกำาหนดใหม้กีารจดัทำานโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมินโยบายฯ เพือ่

ใชป้อ้งกันและควบคมุความเสีย่งทีเ่กดิจากการทจุริตคอรร์ปัชนั รวมถงึผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและความนา่เชือ่ถอืในเรือ่งความซือ่สตัยใ์หแ้ก่
บรษิทัฯ ในการดำาเนินธรุกจิ มาปรบัใชก้บัการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตัง้แตก่ระบวนการสรรหาหรอืการคดัเลอืกพนกังาน โดยพนกังานที่
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8.1.3  Monitoring of the Operation of the Company’s Associated Company
The Company has a mechanism to monitor the associated company in order to be able to control the management, operations  
and protection of the interests of the Company.  The Company has appointed the representatives to take the position of directors  
and senior management of the associated company.  In addition, the Company has taken the action to ensure that the 
authorities, duties and responsibilities of the directors and Management of the associated company and principles on related 
party transactions and other important transactions are in line with the Company’s principles and guidelines.  This is to ensure  
that the management is in the same direction as the Company.  Additionally, the Company has reported the financial  
statement and operating results of associated company to the Board of Directors on a quarterly basis.

8.1.4   Corporate Governance Policies Compliance Review
The Company has complied with the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies in 2017 in order to support  
various assessments.  In 2020, the Company has a 4-star rating for the Corporate Governance Report and scored 99% from 
the Quality Assessment Program for holding the shareholders’ meeting.

In addition, the Company has been adhering to other 4 matters relating to the good corporate governance as follows.
1. Prevention of Conflict of Interest
 The Board of Directors requires the directors and executives to disclose information about their interests and related  

person’s interest once a year on an annual basis and every time when any change occurs.  This is to enable the Board of 
Directors to see and consider the Company’s transactions that may have conflicts of interest.  They can make decisions 
for the benefit of the Company as a whole before discussing about the related agenda.  The directors and executives who 
have interests in transactions with the Company will not allow to participate in the meeting to consider on such agenda.

 If there is a transaction between persons who may have a conflict of interest or have the interest in the future, the  
Company will disclose the information in the notes to the annual financial statements.

 In 2020, there were no cases that may create a conflict of interest.

2. The use of Inside Information for Profit
•  There is a written policy to control the use of inside information to prevent Management and employees to use inside 

information for their own benefit or others’ benefit, either directly or indirectly, by taking advantage of the positions in 
the Company before the inside information is made public.  In case of violation, such person may face legal action 
or may be subject to disciplinary action up to the point of employment termination.

•  Establishing measures to prevent misuse of inside information (Inside Trading) by related persons, which refers to 
the Company’s directors, executives and employees in the department which related to such information. (including 
spouse and minor children of such persons).  Trading of the Company’s securities is prohibited within 1 month prior 
to the disclosure of the quarterly and annual financial statements and within 3 days after the disclosure of the said 
financial statements.

•  Designate the directors and executives to make a report on their securities holding, including their spouse or cohabitation  
partner and minor children, to the Securities and Exchange Commission according to Section 59 of the Securities 
and Exchange Act B.E. 2535 within 3 days from the date of the change in securities holding, and send a copy of 
the report to the Company Secretary Office to keep it as a record for preparing a change report and summarize  
the number of shares of individual directors in order to present to the Board of Directors meeting when there is 
a change in securities holding and present to the last Board meeting of the year.  This report will be disclosed  
in form 56-1 One Report.  Also, the directors and executives are informed about the penalties if there is a violation 
or non-compliance with the said requirement.
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ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทำาความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การเลื่อนตำาแหน่ง 
การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และการใหผ้ลตอบแทน บรษิทัฯ ตอ้งพจิารณาผลการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และไมม่ปีระวตักิาร
กระทำาทุจริตคอร์รัปชัน หรือความประพฤติที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนัก 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอรร์รัปชัน โดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และมีกระบวนการฝึกอบรม
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และรายงานข้อมูลแก่สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก
องค์กร

 บริษัทฯ มุ่งมั่นดำาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชันอย่างต่อเน่ืองส่งผลในบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)  
ผ่านการรับรอง Certified Company และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้ง 2 โดยการรับรองนี้มีอายุ 3 ปี (2561-2563) 
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีจัดทำา News Letter เรื่อง
นโยบายการทจุรติคอร์รัปชันเผยแพร่สือ่สารใหก้บัพนักงานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้ความรู ้ความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกัถงึความสำาคญั 
ของนโยบายและมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันโดยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ 

ไดก้ารกำาหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายจรยิธรรมทางธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนั
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกระทำาการใด ๆ  ที่แสดงถึงเจตนาว่า
เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงห้าม
จา่ยสนิบนเพือ่ผลประโยชนท์างการดำาเนนิธุรกจิ โดยการดำาเนินการใด ๆ  ทีอ่าจมคีวามเสีย่งตอ่การทจุรติคอรร์ปัชนั ผูบ้รหิารและพนกังาน
ทกุคนต้องปฏบิติัดว้ยความระมดัระวัง บริษทัฯ จดัใหม้กีระบวนการการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ และจดัทำา
มาตรการจัดการความเส่ียงการกำาหนดแนวทางปฏิบตัใินการกำากบัดแูลควบคมุเพือ่ปอ้งกนัและตดิตามความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบั
ได ้การกำาหนดแนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายฯ และแนวทางปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั เปน็ตน้ 
ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.muangthaiinsurance.com

 นโยบายป้องกันการฟอกเงิน และการก่อการร้าย
 บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าก่อนทำาธุรกรรมทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบ

รายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ยง และบุคคลที่ถูกกำาหนดตามรายชื่อท่ีสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งมาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทำาธุรกรรมทุกครั้ง

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้จัดพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ปอ้งกนัปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีานภุาพทำาลายลา้ง ทางสมาคมประกนัวนิาศภยั
ในหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูงของสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง

 นโยบาย No Gift Policy 
 เป็นมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน คู่ค้า 

และผู้เกี่ยวข้องภายนอกได้ทราบ โดยนโยบาย No Gift Policy เริ่มในปี 2562 เป็นปีแรกเพื่อตอกย้ำาความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
สร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาและเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy เปลี่ยนจาก “ของขวัญ” เป็น  
“คำาอวยพร” ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อ
ใหก้ารดำาเนินงานของพนักงาน และบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีในการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รแห่งความโปรง่ใส
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In 2020, there was no director and executive who had traded the securities during blackout period set by the Company. 

3. Anti corruption
 The Board of Directors supervises the establishment of Anti-Corruption Policy and additional updates to the policy in order 

to prevent and control the risks arising from corruption, including the impact on the Company’s reputation and credibility 
of the integrity in its business operations.  The policy has been applied to human resource management starting from the 
recruitment process by selecting employees who have never committed any disciplinary offense or have been punished for 
an offense related to corruption.  In addition, the Company will consider the employee performance whether it is in line with 
the policy during the promotion, performance evaluation and giving compensation to the employees, Also the employees 
must have no history of corruption or behavior that may obstruct the implementation of this policy.  The Company has 
been communicating the policy and raising awareness among the employees to build knowledge and understanding about 
anti-corruption such as during the orientation for new employees, providing training and knowledge testing and reporting 
the information to the public or stakeholders to acknowledge about the policy through both internal and external media of 
the Company.

 The Company has been committed to continuously follow up the compliance of anti-corruption policy.  The Company 
is being a Certified Company and passed the evaluation for membership renewal 2 times from the Thai Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption (CAC) by the Thai Institute of Directors Association (IOD).  This certification  
is valid for 3 years (2018- 2020).  In 2020, The Company had continuously communicated to the employees via anti-corruption  
new letter.  This was to educate, build the understanding and raise awareness of the importance of the Company’s anti- 
corruption policy and measures.

 Anti-Corruption Policy
 The Company realizes the importance of anti-corruption, by establishing the Company’s anti-corruption policy and measures 

stipulating that all executives and employees have a duty to comply with the law, business ethics and regulations related 
to the anti-corruption, including having to perform their duties with transparency.  Any action that may imply or indicate 
the intention that it is a corruption shall be prohibited.  Accepting or giving bribes, gifts, assets or any other benefits to 
the stakeholders involved shall be prohibited as well.  This includes prohibiting the payment of bribes for the benefit of 
business operations, by taking any action that may be at risk of committing corruption.

 All executives and employees must take cautious action.  The Company provides a fraud risk assessment and establishes 
risk management measures, guidelines for supervision and controls for prevention.  It has been monitoring risks to be 
within an acceptable level.  The guidelines for monitoring and evaluating the compliance of the policy are established as 
well.  More information about the Company’s anti-corruption policy, please visit: www.muangthaiinsurance.com

 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy
 The Company’s customers are required to identify and verify their information before every transaction.  The Company also  

reviews and checks blacklist and watching list by the Anti-Money Laundering  Office Through electronic system before 
every transaction.

 In 2020, the Company had assigned the employees and executives to participate in a training course about anti-money 
laundering and combating the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction law organized 
by Thai General Insurance Association in order to prevent the money laundering and combat the financing of terrorism 
and the proliferation of weapons of mass destruction in the non-life insurance companies which is classified as financial 
institutions.
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4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
 คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

เกีย่วกบัการคอรร์ปัชนัในหลายชอ่งทาง รวมทัง้เปิดเผยชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้นเวบ็ไซต ์หรอื รายงานประจำาปขีองบรษัิทฯ พรอ้มทัง้ 
เปดิรบัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอร์รปัชนัจากพนัธมติรและผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งโปรง่ใส คณะกรรมการบรษัิทฯ กำากบัดแูล 
ใหม้กีารจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเปน็ระบบ เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระทำาโดยเจตนาสจุรติ โดยหา้มการเปดิเผย 
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายตามคำาสั่งศาลหรือหน่วยงานกำากับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญต่อการให้บริการ และการดูแลลูกค้า ซึ่งรวมถึงการที่ผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวก
จากการใชบ้รกิาร หรือผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ แจง้ปัญหา หรอืรอ้งเรยีนมายงับรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ มหีนว่ยงานทีท่ำาหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ 
ข้อร้องเรียนโดยเฉพาะ โดยทำาหน้าที่สืบค้น ตรวจสอบ ประสานงาน และบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการจัดการปัญหา 
เรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการร้องเรียน และเป็นไปตามหลักการเงื่อนไขท่ีเก่ียวเนื่องกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำาความเข้าใจให้ผู้แจ้ง หรือผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังเป็นการ
ส่ือสาร ทำาความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง ทำาใหผู้แ้จง้รับทราบข้อเท็จจรงิอกีดว้ย โดยบรษัิทฯ เปดิรบัการรอ้งเรยีนท่ีผา่นมาจากทุกชอ่งทาง เนือ่งจาก
เรื่องร้องเรียนนั้นนอกจากเป็นความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนแล้วยังส่งผลกระทบต่อองค์กร และภาพรวมของธุรกิจประกันภัยด้วย

8.2 ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบในรอบปีที่ผ่�นม�
8.2.1 จำานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ดังปรากฏในหัวข้อ 8.1.2การเข้าร่วมประชุม
8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
การติดตามและประเมินผล (Monitoring) องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยเป็น 
สว่นหนึง่ของกระบวนการปฏบิตังิานตามปกตขิองฝา่ยบรหิาร ผูค้วบคมุงานและผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดม้กีารตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงาน 
เปรยีบเทยีบกับเปา้หมายทีบ่ริษทัฯ กำาหนดทกุหน่วยงาน โดยฝา่ยบรหิารจะรายงานผลการดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ประจำาทกุ 
ไตรมาส นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดท้ำาหนา้ทีส่อบทานการปฏิบตัติามระบบควบคมุภายในโดยครอบคลมุกิจกรรมตา่ง ๆ  ตามโครงสรา้ง 
ของบริษัทฯ สอบทานงบการเงิน การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและผลตอบแทน การสอบทานการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการทุจริตฉ้อฉล 
การปฏบิตัติามขอ้กำาหนด ระเบยีบ คำาสัง่ของบรษิทัฯ และหนว่ยงานกำากบัของทางราชการท่ีกำาหนดไว ้และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพื่อพิจารณาและรับทราบ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

8.3 สรุปผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อยอื่น ๆ
8.3.1 จำานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ดังปรากฏในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุม
8.3.2 ผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัปรากฏในหวัขอ้ขอ้มลูเกีย่วกบั
คณะกรรมการชุดย่อย
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 No Gift Policy
 This is a measure against corruption by refraining from accepting gifts during festivals and on any other occasions.  The 

policy applies to employees, business partners and related parties.  The no gift policy was initially implemented in 2019 
to reinforce the Company’s commitment in building good governance principles.  In the year 2020, the Company had 
prepared and communicate the policy with a slogan “Change from “gift” to “blessing” through both internal and external 
media.  This policy has the objectives to adhere to the principles of good governance and to ensure the business operations  
comply with the corporate governance policy that enhances the culture of transparency.

4. Whistleblowing
 The Board of Directors has been ensuring that there is a process for receiving complaints of stakeholders, by providing 

several channels for reporting clues and complaints regarding corruption.  The Company also provide the channels for  
receiving complaints on its website or its annual report and open to suggestions about anti-corruption measures from business 
partners and stakeholders with transparency.  The Board of Directors oversees the handling of complaints in a systematic 
way to protect the rights of complainants and informants acting in good faith.  It is prohibited to disclose information  
to other persons who are not involved, unless it is a lawful order or order of the court or the relevant regulators.

 MTI gives the importance to the service and customer care.  This includes those who experiences the inconvenience of 
using the Company’s services or products, reporting problems or filing complaints to the Company.  The department is set 
up to handle complaints with the functions of searching, investigating, coordinating and managing the complaints in order 
to be able to find solution for the problem and meet the purpose of the complaint based on the principles and regulation 
of the related departments or agencies.  The Company aims to understand the informants or complainants.  This is not 
just to handle the complaints, we also focus on the communication to get the correct understanding to the informants or 
complainants, at the same time to make them aware of the facts.  The Company is complaints from all channel because 
we are concern about the complaint from those who suffer, not just only our reputation and the insurance industry.

8.2 Report on the Audit Committee’s performance in 2020
8.2.1 No. of meeting and No. of meeting participation of each member of the Audit Committee are appeared in No. 8.1.2:  
Summary of the meeting participation.
8.2.2 Performance results of the Audit Committee
Monitoring and evaluation in the Company about the results of internal controls and quality of operations is part of the normal 
operations of the Management, supervisors and related persons.  The performance in every department has been monitored 
and evaluated against the goals set by the Company.  The Management will report the operating results to the Board of 
Directors on a quarterly basis. In addition, the Audit Committee is responsible for reviewing the compliance of the internal 
control system, covering various activities according to the Company’s structure, reviewing financial statements, selecting 
auditors, determining remuneration, reviewing performance about fraud and investigate fraud, reviewing regulatory compliance 
and reporting to the Board of Directors for consideration and acknowledgment.

Authorities and responsibilities of the Audit Committee are appeared in the subject about the Audit Committee.

8.3 Report on the Sub-Committee’s Performance in 2020
8.3.1 No. of meeting and No. of meeting participation of sub-committee are appeared in No. 8.1.2: Summary of the meeting  
participation.
8.3.2 Performance results of the sub-committees assigned by the Board of Directors are appeared in the subject about  
sub-committees.
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9.1 ก�รควบคุมภ�ยใน
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบาย ทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี การบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมท้ังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ข้อกำาหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการให้เป็น
ปจัจบุนั เพือ่ใหบ้รษิทัฯ บรรลเุป้าหมายตามทีก่ำาหนดไว้อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมกีารทบทวนประเมนิความเพยีงพอของระบบ 
ควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการกำากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ  
การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกท่าน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัฯ ซึง่จัดทำาโดยฝา่ยบริหารทกุป ีกอ่นนำาเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่พจิารณา โดยสรปุผลการประเมนิระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์กรและระเบียบวิธีการ

ปฏบิติังานเปน็ลายลกัษณอ์กัษร การกำาหนดจรยิธรรมโดยให้ความสำาคญักบัความซือ่สตัย ์และความโปรง่ใสในการดำาเนนิงาน มกีารบรหิาร
จัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความเข้าใจขอบเขตอำานาจหน้าที่และตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้า

2. การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) มกีารกำาหนดวตัถปุระสงคร์ะดบักจิกรรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งการทำางานท่ีสำาเรจ็ดว้ยงบประมาณ
และทรัพยากรที่กำาหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
ผลสำาเร็จตามวัตถปุระสงค์ขององคก์ร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทกุหน่วยงานมสีว่นร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมนิปจัจัยและ
กำาหนดมาตรการจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้และสือ่สารใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบรวมถงึตดิตามผลใหม้กีารปฏบิตัติาม
ที่บริษัทฯ กำาหนดไว้

3. การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Control Activities) มกีารกำาหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตังิาน กำาหนดอำานาจหนา้ท่ี วงเงนิการอนมุตัขิอง 
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และสอดคล้องตามแนวทางที่หน่วย
งานกำากบัดูแลกำาหนดไว ้เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ การปฏบัิตงิานจะเกดิผลสำาเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามทีฝ่า่ยบรหิารกำาหนดไว้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communications) มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ทีเ่พยีงพอเหมาะสมสำาหรับใชป้ระกอบการตดัสนิใจ การบนัทึกรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศครบถว้นถกูตอ้งเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ
ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิหรือข้อมลูการปฏบัิตงิานโดยมกีารควบคมุดแูลการดำาเนนิงานอยา่งสม่ำาเสมอ และไดพ้ฒันาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ
ใหม้ปีระสทิธภิาพโดยการนำาเทคโนโลยใีหม ่ๆ  มาใช้เพือ่รองรบัการขยายตวัทางธรุกจิของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ครอบคลมุ
ความต้องการของผู้ใช้งานและการให้บริการลูกค้า รวมทั้งการมีกระบวนการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏบิตังิานตามปกตขิองฝา่ยบรหิาร ผูค้วบคมุงานและผูม้หีนา้ท่ีเกีย่วขอ้ง ไดม้กีารตดิตามและประเมนิผลการดำาเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทฯ กำาหนดทุกหน่วยงาน โดยฝ่ายบริหารจะรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจำาทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในโดยครอบคลุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามโครงสร้างของบริษัทฯ สอบทานงบการเงิน การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและผลตอบแทน การสอบทานการปฏิบัติงาน และการ
ตรวจสอบการทุจริต ฉ้อฉล การปฏิบัติตามข้อกำาหนด ระเบียบ คำาสั่งของบริษัทฯ และหน่วยงานกำากับของทางราชการที่กำาหนดไว้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
 Internal Control and Related Party Transaction
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9.1  Internal Control
The Board of Directors established the policy and guideline on the company operation, organization structure and good 
control environment, appropriate risk management and the management operation monitoring.  Also, the Board of Directors 
has set up and improved internal control to be sufficient and in line with the company’s operation guideline, latest regulations 
and laws in order to achieve the goals with efficiency and effectiveness, by reviewing adequacy of the company’s internal 
control at least once a year according to an assessment of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Office 
of Insurance Commission (OIC) on the regulations, procedures and conditions in receiving and paying money and internal 
audit and control of non-life insurance company B.E. 2557 (2014)

In the Board of Directors meeting No. 1/2021 held on 24 February 2021, all 3 members of Audit Committee had attended the 
meeting.  Besides, the Board of Directors assigned the Audit Committee to review the result of internal control assessment of 
the Company conducted by the Management on an annual basis before proposing to the Board of Directors for consideration.  
The summary of internal control assessment of the Company comprises 5 elements as follows.
1. Control Environment: Clear business goal, organization structure and work manual were formulated in writing.  The Company  

specified the work ethics focusing in integrity and transparency of its business operation where its management was in 
line with the Corporate Governance.  The employees had good understanding about scope of responsibility and they were 
aware of the importance of customers.

2. Risk Assessment: Objective of the activities was specified to be in line with the Company’s goals under proper budgets 
and resources.  Also, the Management determined internal and external risk factors that may impact such goals.  The 
Management and employees from every department took part in analyzing risks, forecasting risk factors and setting risk 
management measure to be at acceptable level, and communicating to everyone in the Company to acknowledge and 
follow up the compliance of such measures set by the Company.

3. Control Activities: Policy, work procedure, scope of responsibility, limit of authorization of the executives were properly set.  
Work operation of the Company had been monitored to ensure the regulatory compliance in order to achieve the target 
set by the Management with efficiency and effectiveness.

4. Information and Communications:  The Company had sufficient and efficient information and technology system that 
could serve the need of users.  The accounting records and IT information such as financial information and operating 
information were complete and sufficient for decision-making with regular monitoring of business operation. Besides, the 
information and technology system had been improved to be more efficiency using new technologies to support business 
expansion of the Company that had recently increased and to serve the need of users and customers.  Moreover, the 
Company had efficient internal and external communication system.

5. Monitoring:  The Company had a follow-up measure on internal control assessment and performance evaluation which 
were parts of normal work operation of the Management, supervisors and persons in charge in monitoring and evaluating 
the performance compared to the Company’s targets.  The Management will report the result to the Board of Directors  
on the quarterly basis. Besides, the Audit Committee regularly reviews the compliance of internal control covering many 
activities per an organization structure, reviews the financial statements, selects the auditor and fixes the auditor’s  
remuneration, reviews the audit result, examines frauds and monitors the compliance of regulations, rules and notifications 
of the company and regulators in order to report to the Board of Directors.
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ในเรื่องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทร่วมจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการ
ควบคมุภายในในหวัขอ้อืน่ คณะกรรมการเหน็ว่าบริษทัฯ มกีารควบคมุภายในท่ีเพยีงพอ ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเหน็แตกตา่ง 
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดม้กีารแตง่ตัง้ น.ส. กนกธร  พรามไทย ใหด้ำารงตำาแหน่ง หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม  
2555 โดยมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม รวมทั้งผ่านการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การสัมมนาได้รับ
ประกาศนยีบตัรเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน เพือ่การเตรียมตวัเปน็ผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (Pre CIA) จากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั การบริหารงานตรวจสอบภายในตามแนวทาง COSO ERM จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
และการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Auditing) จากสภาวชิาชพีบญัช ีนอกจากนีม้คีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ  
จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดย
คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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The Board of Directors had considered and had an opinion that the internal control of the Company was sufficient and  
appropriate.  The Company had allocated the employees to be sufficient for efficiently operating according to the system, 
including having internal control system regarding monitoring and controlling the operation of associated company in order to 
ensure that they can protect the assets of the Company and associated company from abusing or exploiting by the directors 
or Management, including the transaction with persons who might have conflict or being connected.  About the internal control 
regarding other subjects, the Audit Committee had an opinion that the Company had adequate internal control and had the 
same opinion as the Board of Directors.

The Company had appointed Ms. Kanoktorn  Pramthai to take the position of Head of Internal Audit Department since  
1 October 2012. Such auditor has educational background and experience about internal audit in the non-life insurance  
business that is the same as the company and had attended trainings and seminars concerning Prepared Course for Certified 
Internal Auditor Program (Pre CIA) from Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, Internal Audit 
Management according to the COSO ERM from The Institute of Internal Auditors of Thailand and IT Auditing from Federation 
of Accounting Professions and has understanding about activities and operations of the Company which is sufficient and 
suitable for performing such position.

The Company had specified in the Audit Committee Charter concerning its duty and responsibility to appoint, remove, transfer 
the head of internal audit which must be considered and approved by the Audit Committee.  The Qualifications of the position 
of Head of Internal Audit Department Shown in Appendix 3.
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คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�ร
รายการระหวา่งกนัดงักลา่วข้างตน้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบกอบงบการเงนิซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิด เป็นรายการที่สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมัน่คง รายการทีเ่กดิขึน้เปน็ไปตามลกัษณะธรุกจิปกตทิัว่ไป ตามกลไกตลาดทีม่รีาคาและผลตอบแทนทีเ่ปน็ทางการคา้ปกต ิการลงทนุใน
ประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น เงินฝากธนาคาร และการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นวิธีการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในประเภทการลงทุน ในด้านการประกันภัย รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น อาทิเช่น เบี้ยประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้าง 
ค่าบำาเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเป็นไปตามลักษณะและวิธีปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
ซึง่มุ่งเน้นผ่านหลากหลายช่องทางผ่านคู่ค้าพันธมิตร กรณีการเรียกร้องสินไหม บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาสินไหมทีเ่ป็นมาตรฐาน โดย
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทุกรายของบริษัทฯ ท้ังน้ีการทำารายการระหว่างกันดังกล่าวได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ เป็นสำาคัญ

ม�ตรก�ร/ขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตนั้น ได้มีการกำาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคล
ภายนอก และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระทำารายการระหว่างกันใด ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ 
ผูม้สีว่นได้เสยีทำารายการระหวา่งกนั แตห่ากมรีายการระหวา่งกนัเกดิขึน้กจ็ะเปน็ไปตามธรุกจิปกต ิซึง่เปน็ไปในราคาหรอืเงือ่นไขท่ีไมแ่ตกตา่ง 
จากบคุคลภายนอก โดยจะอยูภ่ายใตป้ระกาศและข้อบังคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
สำาหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน โดย
บรษิทัฯ จะดำาเนนิการดว้ยความโปรง่ใสตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทฯ และโดยให้เปน็ไปในราคายตุธิรรมตามสภาพตลาด
ในลกัษณะธุรกจิทัว่ไป นอกจากนีบ้รษิทัฯ จะปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบั ประกาศ คำาสัง่  
หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ
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Necessity and Justification of Transactions
The above related party transactions have been disclosed in the notes to financial statements audited by the Auditor.  The 
transactions were conducted to support the Company’s operations and business development with continuous and stable 
growth.  Those transactions were in the normal course of business under market conditions with normal pricing and return.  
The various forms of investment such as bank deposits and shareholdings in related companies represent the Company’s 
investment approach in order to appropriately manage and diversify investment portfolio.  In insurance business section, related 
transactions such as premium written, claim payment, commission and brokerage fees and other underwriting expenses have 
been conducted in normal business practices for the purpose of business growth.  Business operations have been performed 
through various alliance partners.  Claim transactions have been reviewed under standard claim process which is similar to 
the practice of claim service provided to all customers.  The Company has conducted those transactions by considering the 
maximum benefits for the Company.

Measures/Procedures for Approval of Related Party Transactions 
The above related party transactions and related party transactions presented in the notes to financial statements audited by 
the Auditor are specified to comply with the ordinary course of trade under market pricing.  The conditions stated do not differ  
from those of the outsiders, and no stakeholders are involved in the approval of any related party transactions. Nonetheless, 
the Company does not have the policy to support the stakeholders to conduct related party transactions.  If there will be any  
related party transactions, it shall be in the normal course of business with no different pricing or condition from the outsiders 
and will be within the notices and regulations of the Stock Exchange of Thailand, where the Audit Committee will review the 
suitability and the justification of such an item.

Policy or Trend of Making the Related Party Transactions in the Future 
For the related party transactions of the Company which will take place in the future, the Company shall implement with 
transparency per the Good Corporate Governance of the Company and in accordance with the fair price and the market  
condition of the general business characteristics.  Apart from that, the Company shall comply with the Securities and  
Exchange Act B.E. 2535 (A.D. 1992), rules, notifications, orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand, including 
the compliance to the provisions concerning the disclosure of information on making the related party transactions and the 
procurement or sale of the important assets of the Company.

Nevertheless, if there will be any related party transaction with the individual who may have the conflict of interest or the 
vested interest in the future, the Company shall disclose in the notes to the annual financial statements.





งบการเงิน
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

คว�มเห็น
ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีของบรษัิท เมอืงไทยประกนัภัย จำากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) ซึง่ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชท่ีีสำาคญั และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะ 
กิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำาเนินงานและ
กระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) และเฉพาะกิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
ข้าพเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชี ในสว่นทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ ๆ   
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
 
เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงิน
สำาหรบังวดปจัจบุนั ข้าพเจา้ไดน้ำาเร่ืองเหลา่น้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ขา้พเจา้ ซึง่ได้รวมความรับผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเหลา่นีด้ว้ย การปฏิบตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพือ่ตอบสนอง
ต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่ได้
รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ก�รรับรู้ร�ยได้ค่�เบี้ยประกันภัยรับ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจำานวน 14,725 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรายย่อยและ 
มีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำานวนมาก ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยท่ีเรียกเก็บจากลูกค้ามีความหลากหลายและต้องอาศัยการประมวลผลโดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม
และเกิดขึ้นจริง
ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้องกบั 
การขายเบี้ยประกันภัย การคำานวณเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจ
และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีออกแบบไว้ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบ
การรบัรูร้ายไดค้า่เบีย้ประกนัภยัว่าสอดคลอ้งตามเงือ่นไขท่ีระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัและสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทฯ และสอบทาน 
กรมธรรม์และรายการสลกัหลงักรมธรรมท์ีรั่บรู้เป็นรายไดข้องบรษัิทฯ ในรอบระยะเวลาบญัชใีนชว่งกอ่นและหลงัวนัสิน้งวด นอกจากนี ้ขา้พเจา้

3. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 Independent Auditor’s Report
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To the Shareholders of Muang Thai Insurance Public Company Limited

Opinion
I have audited the accompanying financial statements, in which the equity method is applied, of Muang Thai Insurance Public  
Company Limited (the Company), which comprise the statement of financial position, as at 31 December 2020, and the related 
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial 
statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the separate financial statements 
of Muang Thai Insurance Public Company Limited.
In my opinion, the financial statements, in which the equity method is applied, referred to above present fairly, in all material  
respects, the financial position of Muang Thai Insurance Public Company Limited as at 31 December 2020, its financial 
performance and cash flows for the year then ended and the separate financial statements of Muang Thai Insurance Public 
Company Limited in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those standards are further 
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report.  I am independent of  
the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting  
Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance  
with the Code.  I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
 
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial 
statements of the current period.  These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as 
a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of 
my report, including in relation to these matters.  Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to  
respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements.  The results of my audit procedures,  
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying  
financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond to each matter are described below.

Insurance premiums recognition
In 2020, the Company had revenue from insurance premiums amounting to Baht 14,725 million, which were derived from retail 
insured and had a large number of policies.  The insurance premiums are collected from variety customers and insurance  
premiums amount rely on the processing of information technology system.  I therefore focused on audit that insurance 
premiums were appropriately recognise as actually incurred.
I have assessed and tested the internal controls of information technology system and its internal controls with respect to 
underwriting, insurance premiums calculation and revenue recognition of insurance premiums by making enquiry of responsible 
executives, gaining an understanding and selecting representative samples to test the operation of the designed controls.  In 
addition, I selected representative samples of insurance policies to assess whether revenue recognition was consistent with 
conditions specified in the insurance policies and whether it was in compliance with the Company’s policy.  I also reviewed 
the insurance policies and endorsement transactions occurring during the accounting period, before and after period-end, 
which were recognised as revenues of the Company. Moreover, I performed analytical procedures to compare insurance 
premiums recognised throughout the period and examined on sampling basis for accounting entries related to insurance 
premiums made through journal vouchers.
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ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี้ยประกันภัยรับท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป
 
หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันภัย-สำ�รองค�่สินไหมทดแทน
ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 20 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีำารองคา่สนิไหมทดแทนคงคา้งจำานวน 5,268 ลา้นบาท  
(คดิเปน็รอ้ยละ 26 ของหน้ีสนิรวม) ซ่ึงเป็นการประมาณสำารองรวมท้ังในสว่นของความเสยีหายท่ีเกดิขึน้และไดร้บัรายงานแลว้และความเสยีหาย  
ทีเ่กดิขึน้แลว้แต่ยังไมไ่ดรั้บรายงาน ในการประมาณการดงักลา่วคำานวณข้ึนโดยฝา่ยบรหิารของบรษัิทฯ ตามวธิกีารทางคณติศาสตรป์ระกนัภยั  
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคำานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการ ดังน้ัน ข้าพเจ้า
จึงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสำารองค่าสินไหมทดแทน นอกจากน้ี สำารองค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังเกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับสำารองสนิไหมทดแทนสว่นทีเ่รียกคนืจากบริษทัประกนัภยัตอ่ ซึง่จำานวนดงักลา่วคำานวณขึน้โดยฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ตามวธิกีาร 
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
จำานวน 2,939 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11 ของสินทรัพย์รวม)
ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในเกีย่วกบัการรบัเรือ่งคา่สนิไหมทดแทน การจดัการคา่สนิไหมทดแทน การตัง้ประมาณ
การสำารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยและการรบัประกนัภัยตอ่ โดยการสอบถามฝา่ยบรหิารเกีย่วกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติ
ทีใ่ชใ้นการประมาณการโดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัภายในของบรษิทัฯ และขา้พเจา้ไดสุ้ม่ทดสอบขอ้มลูทีน่กัคณติศาสตรใ์ชใ้นการคำานวณ
ประมาณการสำารอง สุม่ตวัอย่างแฟม้สนิไหมรายใหญ่ วเิคราะห์เปรยีบเทียบขอ้มลูความถีข่องการเกดิความเสยีหายและขนาดของความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้นต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของสำานักงานฯ ช่วยในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีตั้งไว้ในบัญชี 
ประเมินข้อสมมติ วิธีการที่ใช้ในการคำานวณและเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั้งประมาณการ
สำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อด้วย

ค่�คว�มนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงค้างของค่าความนิยมเป็นจำานวน 632 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์ 
ไมท่ราบแนน่อนและตอ้งมกีารทดสอบการดอ้ยคา่เปน็ประจำาทกุป ีการประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมถือเปน็ประมาณการทางบญัชทีีส่ำาคญั 
ทีฝ่า่ยบรหิารต้องใชด้ลุยพินิจอยา่งสงูในการระบุหน่วยสนิทรพัยท่ี์กอ่ให้เกดิเงนิสดและการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตท่ีกจิการคาดวา่
จะไดร้บัจากกลุม่สนิทรัพยน้ั์น รวมถงึการกำาหนดอตัราคดิลดและอัตราการเตบิโตในระยะยาว ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึให้ความสำาคญักบัการตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงไว้ในบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
เลือกใช้ โดยทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดตีกบัผลการดำาเนินงานทีเ่กดิขึน้จริงเพือ่ประเมนิความนา่เชือ่ถอืของประมาณการกระแสเงนิสดท่ีคาดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว และ
พิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่เลือกใช้ ตลอดจนทดสอบการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่นและพจิารณาวา่ขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักบั
งบการเงนิหรอืกบัความรู้ทีไ่ดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่แสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม่
เมือ่ขา้พเจ้าไดอ่้านรายงานประจำาปีของบริษทัฯ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ และหากสรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั 
ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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Insurance Contract Liabilities-Loss reserves
As described in Note 20 to financial statements, as at 31 December 2020, the Company had loss reserves amounted to 
Baht 5,268 million (representing 26 percent of total liabilities).  These reserves includes both claims incurred and reported 
and claims incurred but not reported, which were calculated by the Company’s management using actuarial techniques.  The 
key assumptions applied were based on historical data and required the management to exercise substantial judgement in 
estimating such reserves so I addressed the adequacy of loss reserves as a key audit matter.  In addition, such loss reserves 
and outstanding claims are directly relevant to the insurance reserves recoverable from reinsurers which were also calculated 
by the Company’s management using actuarial techniques. As at 31 December 2020, the Company had insurance reserves 
recoverable from reinsurers amounting to Baht 2,939 million (representing 11 percent of total assets).
I assessed and tested the internal controls relevant to claims, loss adjustments, estimation of loss reserves and outstanding 
claims and reinsurance, by making enquiry of responsible executives regarding the criteria and assumptions used in the 
estimates made by the Company’s internal actuary.  I selected, on a sampling basis, data used by the actuary in calculating 
loss reserves, performed random test on major claims file, and performed analytical procedures on the frequency of claims 
and average loss per claim. In addition, I involved our expert to assist in reviewing the reserve recognised in the accounts, 
assessment the assumptions and methods used in the calculation, and comparison the assumptions to those used in the 
prior years.  Moreover, I also reviewed the estimates of insurance reserves recoverable from reinsurers.
 
Goodwill 
As at 31 December 2020, the Company had goodwill amounted to Baht 632 million with infinite useful lives and had to assess  
the impairment of goodwill every year.  Impairment testing is a significant accounting estimate requiring management to exercise  
a high degree of judgement in identifying the cash generating units, estimating the cash inflows that are expected to be 
generated from that group of assets in the future, and setting discount rate and long-term growth rate.  I therefore focused 
on auditing the appropriateness of the value of goodwill as recorded in the accounts.
I assessed the appropriateness of the identified cash generating units and the financial models selected by management 
by gaining an understanding of the management’s decision-making process and whether the decisions are consistent with 
how assets are utilised.  In addition, I tested the significant assumptions applied by management in preparing estimates of 
the cash flows expected to be realised from the assets, through comparison those assumptions with information from both 
external and internal sources and a review of the accuracy of past cash flow projections in comparison to actual operating 
results in order to assess the reliability of the cash flow projections.  I also considered the appropriateness of the discount 
rate applied by management and tested the calculation of the realisable values of the assets.

Other Information
Management is responsible for the other information.  The other information comprise the information included in annual 
report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of 
the Company is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance 
conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, 
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in 
the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
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คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน�้ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้
เทจ็จรงิอันเปน็สาระสำาคญัหรือไม ่ไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม
กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ 
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ 
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็น 
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
ความสามารถของบรษิทัฯในการดำาเนินงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให ้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพยีงพอ ขา้พเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีไดร้บัจนถงึวนัท่ีในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 
ข้าพเจ้าไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ  ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็
ที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท้ั์งหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial  
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going 
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion.  Reasonable assurance 
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing 
will always detect a material misstatement when it exists.  Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 
taken on the basis of these financial statements.
 
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional  
skepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design 

and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to 
provide a basis for my opinion.  The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one  
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of 
internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate 
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal 
control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related 
disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit 
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on 
the Company’s ability to continue as a going concern.  If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw  
attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are  
inadequate, to modify my opinion.  My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s  
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether 
the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the 
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements  
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought 
to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
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จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่ง ๆ  ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้
เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ณริศรา  ไชยสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564
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From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most  
significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.  I describe 
these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely 
rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences 
of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Narissara  Chaisuwan
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4812

EY Office Limited
Bangkok: 24 February 2021
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position
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บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู้อื่นสำาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ในสาระสำาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บรษิทัฯ ไดจั้ดใหม้รีะบบการเปดิเผยขอ้มลูทีด่ ีเพือ่ใหแ้นใ่จวา่บรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ปน็สาระสำาคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มี ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงินของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   
นางสาวศรดุา  ชยาคนัธนีรา  เป็นผูล้งลายมอืช่ือกำากบัเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชือ่ของ  นางสาวศรดุา  ชยาคนัธนรีา   
กำากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

    ชื่อ  ตำาแหน่ง ลายมือชื่อ**

 1.  นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

 
2.  นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส     
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน   

    ชื่อ  ตำาแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำานาจ  นางสาวศรุดา  ชยาคันธนีรา  ผู้บริหารฝ่ายกำากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 Confirmation of Information Accuracy
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The Company having carefully, reviewed the information contained in this Annual Registration Statement, hereby certify that 
the said information is accurate, complete and true, is not misleading and does not omit any material information which is 
required to be disclosed and false or that:

(1) The financial statements and financial information forming a part hereof contain accurate and complete material information 
in respect of the financial condition, results of operations and cash flows of the Company and its subsidiaries;

(2) The Company is responsible for arranging for an effective disclosure system to assure that the Company properly and 
completely discloses the material information of the Company and its subsidiaries, and shall be responsible for monitoring 
to ensure compliance with such system;

(3) The Company is responsible for arranging for an effective internal controls and monitoring them to ensure compliance 
with such system, and the Company has reported the information as of 31 December 2020 relating to the internal control, 
including the deficiency and material change of the internal control that may affect preparation of financial reports of the 
Company and its subsidiaries, to the auditor and Audit Committee.

As evidence that all documents are the same set of documents that the Company has reviewed.  The Company assigned  Miss  
Saruda  Chayakantaneera  to initial all pages hereof. If any pages do not have the initials of  Miss Saruda  Chayakantaneera  
indicated, it shall be deemed that the Company has not reviewed the aforesaid information.

    Name  Position Signature

 1.  Mrs. Nualphan  Lamsam President and Chief Executive Officer    

 2.  Mrs. Puntrika  Baingern SEVP & Chief Financial Officer    

    Name  Position Signature

Proxy Miss Saruda  Chayakantaneera Head of Compliance and Corporate 
     Governance Department  



เอกสารแนบ
Attachments



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษทั 
 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีและเลขานุการบริษทั 

1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และเลขานุการบริษทั 
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ตามตารางดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ อาย ุ

คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ประสบการณ์ท างาน วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

  
(ปี) 

  
การถือ
หุน้ 

ระหวา่ง 

ในบริษทั 
(%)  

กรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นายโพธิพงษ ์ ล ่าซ า 87 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  3.016 เป็นบิดานางนวลพรรณ ล ่าซ า  22560-ปัจจุบนั ประธานกิตติมศกัด์ิ บมจ.เสริมสุข 
ประธานกรรมการ   Temple University ประเทศ  และนายสาระ ล ่าซ า 22561-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.สถิระพฒันา 
18 มิถุนายน 2551    สหรัฐอเมริกา  เป็นพี่ชายภรรยานายชิงชยั  22552-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง 
       หาญเจนลกัษณ์ 22552-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.เมืองไทย โฮลด้ิง 
       เป็นลูกพี่ลูกนอ้งนางสุจิตพรรณ 

ล ่าซ า  
22552-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ทรัพยเ์มืองไทย 

       เป็นอานายกฤษฎา ล ่าซ า 22551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ภทัรลิสซ่ิง 
       เป็นลุงนางจิตกานต ์ล ่าซ า 2546-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.จุลินทร์วงศ ์
         2546-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ภทัรสัมพนัธ์ 
        2526-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
         2546-2561 กรรมการ บจก.สมบติัล ่าซ า 
          2554-2560 ประธานกรรมการ บมจ.เสริมสุข 



นายชิงชยั  
หาญเจนลกัษณ์  

78 ปริญญาเอก สาขากฎหมาย
มหาชน  

0.271 เป็นนอ้งเขยนายโพธิพงษ ์ ล ่าซ า 2559-ปัจจุบนั 
 

รองประธาน
กรรมการ 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

รองประธาน
กรรมการ 

  มหาวทิยาลยั CAEN ประเทศ
ฝร่ังเศส 
-ประกาศนียบตัร ดา้นบริหาร 
จากมหาวทิยาลยั Western 
Ontario ประเทศแคนาดา 
-ประกาศนียบตัร ดา้นวิเคราะห์
โครงการ มหาวทิยาลยั 
Connecticut  ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

 เป็นพี่เขยนางสุจิตพรรณ  ล ่าซ า 2559-ปัจจุบนั 
 
2559-ปัจจุบนั 
 
2560-ปัจจุบนั 
2542- 2560 
2563-ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
 
ประธาน 
 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ
บริหาร 

ศูนยย์โุรปศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มูลนิธิไทย- แคนาดา ความ
ร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ 
สภามหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 
สภามหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 
บมจ. ล็อกซเล่ย ์

30 กรกฎาคม 2557   -Director Accreditation Program 
(DAP) 2546 

 เป็นอาเขยนางนวลพรรณ ล ่าซ า 
นายสาระ ล ่าซ า นายกฤษฎา ล ่าซ า
และนางจิตกานต ์ล ่าซ า 

2560- 2561 
2557-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการส่งเสริม
กิจกรรม 

มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทย 
สถาบนัดนตรี กลัยาณิ
วฒันา 

    -Audit Committee Program 
(ACP) 2550 

  2546- 2562 กรรมการ บจ.สปี ออยล ์แอนด ์แก๊ส 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

         2550-2560 กรรมการ สถาบนัพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) 
 



        2548-ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บมจ. เอเชียนไฟยโ์ตซูติ
คอลส์ 

        2547-ปัจจุบนั กงสุลกิตติมศกัด์ิ สถานกงสุลกิตติมศกัด์ิ
ประเทศจาเมกา ประจ า
ประเทศไทย 

         2547-ปัจจุบนั นายกสมาคม สมาคมฝร่ังเศส 
          2544-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์

โฮเทล็  
         2543-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวาฟูดโปรดกัส์ 
        2542-ปัจจุบนั ประธาน

กรรมการบริหาร 
ศูนยเ์ลสิคและรักษาสายตา
รัตนิน-กิมเบล 

         2542-ปัจจุบนั กรรมการ สภาธุรกิจไทย - ฝร่ังเศส 
         2542-ปัจจุบนั 

2540- ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 

มูลนิธิวเิทศพฒันา 
หอการคา้ไทย 
ศูนยก์ฎหมายภูมิภาคแม่น ้า
โขง 

 

 

 

  



 

นางสุจิตพรรณ ล ่าซ า 62 -ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขา
เศรษฐศาสตร์ 

1.017 เป็นลูกพี่ลูกนอ้งนายโพธิพงษ ์
ล ่าซ า 

2560-ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.ฟูเชีย เวนเจอร์ 
แคปิทลั  

รองประธาน
กรรมการ  

  Cambridge University ประเทศ
องักฤษ 

 เป็นลูกพี่ลูกนอ้งภรรยานายชิง
ชยั  2559-ปัจจุบนั 

รองประธาน
กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

และกรรมการคณะ
อ านวยการบริหาร 

  -ปริญญาโท สาขาการจดัการ 
Massachusetts 

 หาญเจนลกัษณ์ 2552-ปัจจุบนั ประธานอ านวยการ
บริหาร 

บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 

   Institute of Technology ประเทศ  เป็นอานางนวลพรรณ ล ่าซ า   2552-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เมืองไทย โฮลด้ิง 
18 มิถุนายน 2551    สหรัฐอเมริกา 

-Director Accreditation Program 
(DAP) 2547 
-Executive Program, Standford 
Graduate School of Business, 
Standford University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

 นายสาระ ล ่าซ า  
นายกฤษฎา ล ่าซ า 
และนางจิตกานต ์ล ่าซ า 

2552-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั 
 
2542-ปัจจุบนั
2541-ปัจจุบนั 
 
2551-2562 

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการ 
กรรมการก ากบัความ
เส่ียง 
ประธานคณะอ านวย
บริหาร 

บจก.ทรัพยเ์มืองไทย 
บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

          

 
  



นางนวลพรรณ ล ่าซ า 55 -ปริญญาโท สาขาการจดัการ
การศึกษา  

6.147 เป็นบุตรีนายโพธิพงษ ์ล ่าซ า  2562-ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิวงดุริยางคซิ์มโฟนี
กรุงเทพ ในพระอุปถมัภ ์

กรรมการผูจ้ดัการ 
และ 

  Boston University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

 เป็นพี่สาวนายสาระ ล ่าซ า     พระเจา้หลานเธอพระองค์
เจา้สิริวณัณวรีนารีรัตน์ 

ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร  

  -Director Certification Program 
(DCP) 2548 

 เป็นหลานภรรยานายชิงชยั  2562-2563 ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

และกรรมการคณะ       หาญเจนลกัษณ์ 2561-ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์

อ านวยการบริหาร      เป็นหลานนางสุจิตพรรณ ล ่า
ซ า  

 
  

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

1 มีนาคม 2553      เป็นลูกพี่ลูกนอ้งนายกฤษฎา 
ล ่าซ า 

2561-ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วชิาการและพฒันา
มาตรฐาน 

       และนางจิตกานต ์ล ่าซ า    วทิยาศาสตร์ศึกษา 
         2561-2563 กรรมการ มูลนิธิรักษไ์ทย 

  
       2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  

       2561-ปัจจุบนั กรรมการ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยพุราช 
 



  

       2560-ปัจจุบนั กรรมการรอง
เลขาธิการ 

หอการคา้ไทยและสภา
หอการคา้ไทยแห่งประเทศ
ไทย 

  
       2560-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา ส านกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์
         2559-ปัจจุบนั

2558-ปัจจุบนั 
กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิกงสุล
กิตติมศกัด์ิ 

สภามหาวทิยาลยัอสัสัมชญั
สาธารณรัฐลิทวัเนีย ประจ า
ประเทศไทย 

         2553-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ภทัรลิสซ่ิง 
         2553-ปัจจุบนั ท่ีปรีกษากรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 

         2553-ปัจจุบนั ท่ีปรีกษากรรมการ บมจ.เมืองไทย เรียล 
เอสเตท 

         2553-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 

บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง 

         2552-ปัจจุบนั ประธานกิตติมศกัด์ิ บจก.ซงัออนอเร่ 
         2560-2562 กรรมการก ากบัการ

บริหารเงินลงทุน 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

         2561-2562 กรรมการ บมจ.ดู เดย ์ดรีม  
 
 



         2559-2561 กรรมการอิสระ บมจ.ดู เดย ์ดรีม  
         2557-2560 กรรมการเอกลกัษณ์

ของชาติ 
คณะกรรมการเอกลกัษณ์
ของชาติ 

         2557-2560 กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ 

กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

          2557-2559 ท่ีปรึกษา ประธานสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 

นายสาระ ล ่าซ า
กรรมการ และ
กรรมการคณะ
อ านวยการบริหาร 

51 - Master of Science in 
Administration, Boston 
University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

1.640 เป็นบุตรนายโพธิพงษ ์ล ่าซ า 
 
เป็นนอ้งชายนางนวลพรรณ  
ล ่าซ า 

2562-ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

18 มิถุนายน 2551   - Bachelor of Business in 
Administration, Northeastern 
University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

  
เป็นหลานภรรยานายชิงชยั 
หาญเจนลกัษณ์ 

2560-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ประธาน และ 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ
หอการคา้ไทยและ 

บจก.ฟูเชีย เวนเจอร์ 
แคปิทลั 
สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
สภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทย 

   - Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 4 ปี 2543 

 เป็นหลานนางสุจิตพรรณ  
ล ่าซ า 

 ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
 

 



   -Advanced Management 
Program, Harvard Business 
School  ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

 เป็นลูกพี่ลูกนอ้งนายกฤษฎา 
ล ่าซ า และนางจิตกานต ์ล ่าซ า 

2559-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
อุปนายกฝ่าย
การตลาด และนายก
สมาคม 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
สมาคมประกนัชีวติไทย 

    -Global Business Leaders 
Program, LEAD Business 
Institute, a partner of Cornell 
University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

   2559-ปัจจุบนั กรรมการ และ 
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

MB Ageas Life Insurance 
Co., Ltd 

    

 

  2558-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัแห่งประเทศไทย 

   
  

   2558-ปัจจุบนั กรรมการและนายก
สมาคม 

สมาคมนกัวางแผนการเงิน
ไทย 

    

  

   2558- ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ
ประจ าสถาบนัวจิยั
สังคม(ผูท้รงคุณวุฒิ) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

    
  

   2558-ปัจจุบนั รองประธาน
กรรมการ 

Sovannaphum Life 
Insurance PLC. 

    
  

   2555-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลต ารวจ  
ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

         2555- ปัจจุบนั กรรมการท่ีปรึกษา สถาบนัอนาคตไทยศึกษา 



          2555-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยพุงษ ์จ ากดั 
    

  
    2554-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมจิตวทิยาและความ

มัน่คงแห่งประเทศไทย 
    

  

    2553-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ
และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 

    

  

    2552-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และ
กรรมการ 

บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง 

    

  

    2552-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและ
กรรมการ 

บจก.เมืองไทย โฮลด้ิง 

  

 

  2552-ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ 

          2552-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทรัพยเ์มืองไทย 
         2552-ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 
         2551-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เมืองไทย กรุ๊ป 

เซอร์วสิ 
         2550-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เมืองไทย เรียล 

เอสเตท 
 



         2550-ปัจจุบนั 
 

ประธานคณะ
อ านวยการ บริหาร
และ กรรมการ 

บมจ.ภทัรลิสซ่ิง 

         
2550-ปัจจุบนั 

บริหารความเส่ียง 
กรรมการ 

 
บจก. ที.ไอ.ไอ. (สถาบนั
ประกนัภยัไทย) 

        2548-ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน 
         2548-ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ ชมรมคลงัสมอง สจว.เพื่อ

ความมัน่คงของชาติ 
         2547-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บมจ.ภทัรลิสซ่ิง 
Young  President’s 
Organization (Thailand) 

     2546- ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
         2541-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยพุยงค ์จ  ากดั 
         2550-2562 กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรร
หา 

บมจ.ภทัรลิสซ่ิง 

         2559-2561 กรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์าร 
 
 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 



         2556-2559 กรรมการ สมาคมการคา้กลุ่มการเงิน
และการลงทุน สภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย 

         2555-2563 นายกสมาคมและอุป
นายกฝ่ายการตลาด 

สมาคมประกนัชีวติไทย 

         2552-2559 กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษช์า้ง 
นายชูศกัด์ิ ดิเรกวฒัน
ชยั 

76 -ปริญญาโท  MBA  Northern 
Illinois University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี 2557-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ หอการคา้ ไทย-รัสเซีย 

กรรมการอิสระ 
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ 

  -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ (หลกัสูตร
ภาษาองักฤษ) 

   2546- ปัจจุบนั ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหวา่งประเทศ
กลาง 

กรรมการ
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด 

  -Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 24 

   2558-2561 ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ค่าตอบแทน 
29 ตุลาคม 2552 

  -Chartered Director Class 
(CDC) รุ่นท่ี 1 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 
 

   2558-2561 
 

ท่ีปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการ 
การเศรษฐกิจ 
การเงินและการคลงั 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
(สนช.) 



   -Audit Committee Program 
(ACP) 

   2557-2559 กรรมการ สภาธุรกิจไทย-สหภาพยโุรป 
(EU) 

   -Finance for Non-Finance 
Director (FN) 

      

          2551-2559 กรรมการท่ีปรึกษา บจก.กรีนเนเจอรัลโปรดกัส์ 
ดร.อโศก  วงศช์ะอุ่ม  70 -ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัพิทซ์เบิร์ก ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เดนาลี เพรสทีจ 
จ ากดั 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะ 

  -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัพิทซ์เบิร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

   2555-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 

อนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการ 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อ
การศึกษา 
บมจ.เมืองไทย เรียล 
เอสเตท 

กรรมการสรรหาและ
ก าหนด 

  -Director Accreditation Program 
(DAP) 2557 

   2552-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 

ค่าตอบแทน และ 
กรรมการ 

  -Board Nomination and 
Compensation Program 

   2552-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.รักษาความปลอดภยั 
เมืองไทย แมเนจเมน้ท ์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  (BNCP) 2562     2552-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอช อาร์ เซอร์วสิเซส 

29 เมษายน 2553        2552-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ไดเร็ค ทราเวล 
         2552-ปัจจุบนั กรรมการการลงทุน สภากาชาดไทย 

 

  



นายสมเกียรติ  ศิริชาติ
ไชย  
กรรมการ ประธาน
คณะอ านวยการ
บริหารและประธาน
คณะกรรมการ 

57 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) 
The Wharton Graduate School 
of Business Administration, 
University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี 2563-ปัจจุบนั 
2562-ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 
รองประธานคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรร
หาก าหนด
ค่าตอบแทน  และ
บรรษทัภิบาล 

บจ.เมตตากิจ 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
 
 บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
 

บริหารจดัการความ
เส่ียง 
 
25 เมษายน 2556 

  -Advanced Management 
Program, Harvard Business 
School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร
ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 2557 
-ปริญญาบตัร หลกัสูตรการ
ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) 2534 
-วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต(เกียรติ
นิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2528 

   2562-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2559-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

กรรมการอ านวยการ 
กลุ่มบริการทาง
การแพทย ์
 
 
กรรมการ 
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
และ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทว ีณ ศรีราชา 
สภากาชาดไทย 
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
 

  



  -IT Governance and Cyber 
Resilience (ITG) 2563 
-Board Nomination and 
Compensation (BNCP) 2563 
-Advanced Audit Committee 
Program (AACP) 2561 
-Role of the Chairman Program 
(RCP) 2559 
-Director Certification Program 
(DCP) 2556 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2553 
-Role of Compensation 
Committee (RCC) 2553 

  2552-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2558-2562 
 
 
2557-2562 
2560-2562 
 
 
2556-2561 
 
2551-2561 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
หวัหนา้คณะท่ี
ปรึกษาของ
คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ
อ านวยการ 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ
อ านวยการ 
อนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
อนุกรรมการเตรียม 
ก าลงัคนภาครัฐ 
 

บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
บจ.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง 
สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย 
 
บมจ.การบินไทย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
สภากาชาดไทย 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน 
 

  



นางปุณฑริกา ใบเงิน 
กรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ คณะ
อ านวยการบริหาร  
 
29 ตุลาคม 2557 

64 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
(การเงินและการบญัชี) 
University of Wisconsin-
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP)  
2552 
 

  2562-ปัจจุบนั 
 
 
2557-ปัจจุบนั 
 
 
2557-ปัจจุบนั 
2556- ปัจจุบนั 
2556- ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ 
และรองประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
 
เหรัญญิก 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

บริษทั เอสที เมืองไทย
ประกนัภยั จ  ากดั 
 
สมาคมนิสิตเก่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
วปส.รุ่น4 
มูลนิธิเมืองไทยยิม้ 
มูลนิธิศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยั
วสิคอนซินประเทศไทย 
บมจ.   เมืองไทยประกนัภยั 

นายพิลาศ พนัธ
โกศล 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
24 กุมภาพนัธ์ 2559 

 69 ปริญญาโท สาขาการจดัการ
การเงินWest Coast University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2548 

0.0169  ไม่มี 2559- ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บมจ.   เมืองไทยประกนัภยั 

  



นายกฤษฎา ล ่าซ า1 
กรรมการ 

57 -ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ 
Oregon State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0..665 เป็นหลานนายโพธิพงษ ์ล ่าซ า 2561-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ล็อกซ์เล่ย ์
บจก.พฤฒิธาดาจ ากดั 

24 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

 

-Director Accreditation Program 
(DAP) 2556 

 เป็นหลานภรรยานายชิงชยั 
หาญเจนลกัษณ์ 
เป็นหลานนางสุจิตพรรณ  
ล ่าซ า 
เป็นลูกพี่ลูกนอ้ง 
นางนวลพรรณ ล ่าซ า 
นายสาระ ล ่าซ า และ 
และนางจิตกานต ์ล ่าซ า 

2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2559- ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บจก. จุลินทร์วงศ ์
บจก. นิธิสา 
บจก. ภทัรสัมพนัธ์ 
บจก. สถิระพฒันา 
บจก. สมบติัล ่าซ า 
บจก. นวกิจ 
บจก. ไพอรกฤษพงศ 
บจก. วงศจุ์ลินท ์
บจก. วงศอ์ร่าม 
บจก. วงศโ์รจน์สา 
บจก. วงศไ์พสา 
บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 

   

  2559- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
และประธาน
กรรมการบริหาร 

บจก.ไมซ์สเตอร์ เทคนิค 

   

  2559- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
และประธาน
กรรมการบริหาร 

บจก.ทรัพยล์ะออ 



   

  2559- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
และประธาน
กรรมการบริหาร 

บจก.ออโตบ้ลิส 

   

  2556-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2539-ปัจจุบนั 
2538-ปัจจุบนั 

รองประธาน
กรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 
 

บจก.เมืองไทย กรุ๊ปโฮลด้ิง 
บจก.พฤกษาคลินิก 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
บจก.พฤติธาดา 
บจก.ทวปีราโมทย ์

นายแฟรงค ์โยฮาน 
เจอร์ราด 54 

-ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

- ไม่มี 2562-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

We Therapy Limited 
Etiqa General Insurance  

แวน แคมเพน  
กรรมการ 
27 เมษายน 2559 

  University of Amsterdam 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
-ปริญญาโท สาขาการตลาด  
Tilburg University  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

    
2561-ปัจจุบนั 
 
2558-ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

Berhad 
Etiqa Life Insurance 
Berhad 
East West Ageas Life 
Insurance Corporation 

   - Fellow of Dutch Actuarial  
Association  
- Fellow of Actuarial Society of  
Hong Kong 

   2558-ปัจจุบนั กรรมการ AGEAS Asia service 
Limited 



       2557-ปัจจุบนั กรรมการ Etiqa Insurance Pte Ltd 
         2557-ปัจจุบนั กรรมการ Etiqa Life Internationas (L) 

Ltd 
         2557-ปัจจุบนั กรรมการ Etiqa Offshore Insurance 

(L) Ltd 
        2556-ปัจจุบนั Chief Commercial 

Officer 
AGEAS Asia service 
Limited 

          2555-2560 กรรมการ Etiqa Insurance Berhad 
         2555-2560 กรรมการ Etiqa Takaful Berhad 
         2555-2559 กรรมการ บจก.เมืองไทยโฮลด้ิง 
             
นายประเวช  
องอาจสิทธิกุล 65 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา 
Decision Support  

- ไม่มี 2561-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ไทย 

กรรมการอิสระ 
 
 
25 เมษายน 2561 
 
 

 

Systems, New Hampshire 
College ,ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน New Hampshire College 
, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 

 
  

 
 
 
2559-ปัจจุบนั 

ตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
บมจ. หลกัทรัพยไ์อร่า 



  

  

Auditor (#898), Bank 
Administration Institute, 
Chicago, Illinois ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
  

2559-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บจก.แอดวานซ์เมดิคอล 
เซนเตอร์ 

    

-Ethical Leadership Program 
(ELP) 2560 
-Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries 
(CGI) 2559 
-Director Certification Program 
(DCP) 2550   

 2556-ปัจจุบนั 
 
2560-2563 
 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการลงทุน 
กรรมการและ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 

สภากาชาดไทย 
 
บมจ.สายการบินนกแอร์ 
จ ากดั 
 

    

-Advanced Senior Executive 
Program (ASEP) Northwestern 
University (Kellogg), ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

    

  



นายบุญชยั โชค
วฒันา 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการ
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
27 กุมภาพนัธ์ 2562 

74 -ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
-ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ
จดัการโลจิสติกส์และซพัพลาย
เชน มหาวทิยาลยัสวนสุนนัทา 
-ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 
-ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2546 
  

 

ไม่มี 2557-ปัจจุบนั 
 
2557-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
 
 
2539-ปัจจุบนั 
 
2539-ปัจจุบนั 
 
2539-ปัจจุบนั 
 
2536-ปัจจุบนั 
2513-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานและ
ประธานกรรมการ 
บริหาร 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ.สหพฒันาอินเตอร์ 
โฮลด้ิง 
บจก.ซนัร้อยแปด 
บจก.สห ลอวส์ัน 
บมจ.ไทยเพรสซิเดนท ์
ฟูดส์ 
บจก.ร่วมอิสสระ 
บมจ.สหพฒันพิบูล 
บจก.มั้งค ์โปรดกัชัน่ 
บจก.ทิพยว์ารินพฒันา 
 
 
บจก.อินทิเกรเตด็ คอมมิวนิ
เคชัน่ 
บจก.สปา-ทูเดย-์ฟาร์อีสท ์
(ประเทศไทย) 
บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย-์
ฟาร์อีสท ์
บจก.ไลออ้น (ประเทศไทย) 
บมจ.ฟาร์อีสทเ์ฟมไลน์ดีดีบี 
 



    -Director Certification     ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ชยัลดาดล 
    Program(DCP) 2548     ปัจจุบนั กรรมการ บจก.โชคชยัพิบูล 

    
 

    
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บจก.โชควฒันา 
บจก.คอกเซค เคมิเคิล 

 
        2557-2562 สมาชิก 

อินดสัทรี 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

นายฮาน มอ็ง ซิว
กรรมการ และ 
กรรมการคณะ 
อ านวยการบริหาร 
คณะบริหารจดัการ
ความเส่ียง และ คณะ
พิจารณาการลงทุน 

50 -Bachelor of Business Degree 
with First Class Honors, 
Awarded Singapore Actuarial 
Society Gold Medal, Awarded 
NTUC Income Scholarship, 
Nanyang Technological 
University,ประเทศสิงคโปร์ 

- ไม่มี 2557-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
ลงทุนและสายงาน 
คณิตศาสตร์ 
  

บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
 

   - Fellows of the Institute of 
Actuaries, Institute of Actuaries 

     
 

  

29 สิงหาคม 2562   - Chartered Financial Analyst, 
CFA Institute 

       

            
  



นายธนวรรธน์  
พลวชิยั2 
กรรมการ 
 
28 พฤษภาคม 2563 

56 - Directorof Philosophy, 
Applied Statistics and Research 
Methods, University of Northen 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- พฒันาบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต (พฒันาการ
เศรษฐกิจ – วางแผนเศรษฐกิจ, 
เกียรตินิยมดี) สถาบนับณัฑิต 
พฒันาบริหารศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเงิน เกียรติ
นิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
-หลกัสูตรBoard Nomination 
and Compensation Program รุ่น
ท่ี 7 ปี พ.ศ. 2562  
- หลกัสูตร Successful 

Formulation & Execution 
Strategy รุ่นท่ี 26 ปี พ.ศ. 2559  
- Director Certification Program 

รุ่นท่ี 224 ปี พ.ศ. 2559  

- ไม่มี 2563- ปัจจุบนั 
 
 
2563- ปัจจุบนั 
2562- ปัจจุบนั 
 
 
2561- ปัจจุบนั 
 
2559- ปัจจุบนั 
 
2558- ปัจจุบนั 
 
 
2557- ปัจจุบนั 
 
 

 
 

 
 

ประธานกรรมการ
บริษทั และกรรมการ
อิสระ 
อธิการบดี  
กรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้อง 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้น
เศรษฐกิจและการคา้  
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เพื่อพฒันา
สังคม และคณะ 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ 
 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กรมการคา้ต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย ์
 
คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ 
คณะกรรมการการยาง แห่ง
ประเทศไทย 
บมจ.สิงห์ เอสเตท 
 
 
ส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 
 
 
 
 
 



- หลกัสูตร Advanced Audit 
Committee Program รุ่นท่ี 27 ปี 
พ.ศ. 2560 

2555- ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   

บมจ. นครหลวง แคปปิตอล 

 
1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 
2 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 



ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

 

คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

นางนวลพรรณ ล ่าซ า 
ดูขอ้มูลไดจ้ากตาราง รายละเอียดขอ้มูลของกรรมการ 

นางปุณฑริกา  ใบเงิน 
นายธนวนัต ์ ชยัวฒันะ1 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

47 
 

ปริญญาโท Public 
Administration – Economic 
Policy Management, Columbia 
University 

- 

ไม่มี 

2545 – 2551 
2553 – 2560 
 
2560 – 2562 
2562 – พ.ค.
63 

Director 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

The Quant Group Limited. 
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี 
ดีเวล็อปเมน้ต ์คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

นายวาสิต  ล ่าซ า 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

50 ปริญญาโท  MBA,  Lehigh 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- 

ไม่มี 

2545 – 2547  
2548 – 2551 
2551 – 2558 
2559 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

บมจ.ภทัรประกนัภยั 
บมจ.ภทัรประกนัภยั 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
 

นายสุรัตน์  ศรีสมบุญ
กุล 

56 ปริญญาโท  วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑิต เทคโนโลยี

- 
 

ไม่มี 
2557 - 2558 
2558 - 2562 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ไทยประกนัภยั 
บมจ.ไทยประกนัภยั 



รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

สารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
(ABAC)  

2562 - 
ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

นายพงศธร เล่ียมนาค2 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

52 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (ABAC) 

- 
 

ไม่มี 

2543 – 2554 
2555 - 2556  
2557 - 2560 
2560 - 2563  
2563 – 
ปัจจุบนั  

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายสินไหม
ทดแทน 
รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

บริษทั จาร์ดีน ลอยด ์ทอมป์สัน 
จ ากดั  
บริษทั จาร์ดีน ลอยด ์ทอมป์สัน 
จ ากดั  
บริษทั จาร์ดีน ลอยด ์ทอมป์สัน 
จ ากดั  
บริษทั จาร์ดีน ลอยด ์ทอมป์สัน 
จ ากดั 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

นายพุทธา วริิยะบวร3 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

51 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การ
ประกนัภยั) 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (ABAC) 

- 
 

ไม่มี 

2547 - 2556 
 
2556 - 2559 
 
2560 – 2562 
 
2562 – 2563 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายประกนัภยั
ทรัพยสิ์นและความรับผดิ 
ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย
พฒันาองคก์ร 
ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานพฒันาช่องทางการ

บริษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์
ซีส์ อินชวัรันซ์ จ ากดั 
บริษทั ชบับป์ระกนัภยั 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
บมจ. เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) 
บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 



1 ลาออก เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 
2 เขา้งาน เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 
3 เขา้งาน เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
4 ลาออก เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564  

 
2563 – 
ปัจจุบนั 

จดัจ าหน่าย 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส 

 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

นางสาวสุนีย ์ ศรีสุขทวี
รัตน์ 
ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวุโส 

41 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 

ไม่มี 

2555 – 2559 
2559 - 2560 
2561 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการฝ่าย  
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.เทเวศประกนัภยั 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
 

นางรัตนา ชอบใช ้4 
เลขานุการบริษทั 

54 ปริญญาโท นิติศาสตร์บณัฑิต 
สาขากฎหมายการคา้และการ
ธนาคารระหวา่งประเทศ The 
American University, 
Washington College of Law  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี 2561-2562 
 
2560-2561 
 
 
2552 - 2560 

หวัหนา้ฝ่ายก ากบัดูแล
จริยธรรมองคก์ร  
ท่ีปรึกษาและผูจ้ดัการประจ า
ภูมิภาค ฝ่ายกฎหมายและ
ความปลอดภยั   
เลขานุการบริษทั และ
ผูจ้ดัการกฎหมาย  

บมจ. โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ 
บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย 
จ ากดั 
 
บริษทั ปตท. เอน็เนอร์ยีรี่ซอร์ส
เซส จ ากดั 



1.2  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อประสานงาน  
 บริษทัจดัใหมี้เลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวฒิุ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.   จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 (1) ทะเบียนกรรมการ 
 (2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี

ของบริษทั 
 (3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3.   ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศก าหนด 

นอกจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมายก าหนดแลว้ เลขานุการบริษทั ยงัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบอ่ืนๆ 
อีกดงัต่อไปน้ี 

 ประสานงานเพื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท 
ประสานงานกบักรรมการผูจ้ดัการเพื่อก าหนดวาระการประชุม และจดัท าหนงัสือเชิญประชุมต่างๆ พร้อม
ทั้งจดัท าเอกสารประกอบวาระการประชุม การจดบนัทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงาน
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อการช้ีแจงหรือใหข้อ้มูลต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุม  

 ท าหน้าท่ีด าเนินการตามมติท่ีประชุมกรรมการ หรือมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอันเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงทางทะเบียนของบริษทัด าเนินการประสานงานกบักรรมการใหม่เพื่อด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั 

 ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทัในส่วนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ และระเบียบของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

 ท าหนา้ท่ีจดัท ารายงานประจ าปีของบริษทั จดัท ารูปเล่มและประสานงานกบั หน่วยงานต่างๆ 
ภายในบริษทัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 จดัใหมี้สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้และเก็บรักษาไวใ้นบริษทั โดยผูถื้อหุน้สามารถตรวจดูได ้
 มีหนา้ท่ีเป็น Investor Relation เป็นการใหข้อ้มูลต่างๆ แก่นกัลงทุน 
 มีหนา้ท่ีในการใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้ริหารของบริษทัเก่ียวกบักฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดใดๆ ของ

ตลาดหลกัทรัพย ์



- 1 - 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 
  



- 2 - 
 

 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
  -  บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ย 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

 
  



- 2 - 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวกนกธร  พรามไทย    
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
คุณวฒิุทางการศึกษา: 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัศรีปทุม   
- ประกาศนียบตัร “การประกนัภยัขั้นสูง”  สถาบนัประกนัภยัไทย 
- ประกาศนียบตัร “การบริหารความเส่ียงส าหรับผูบ้ริหารรุ่นท่ี 12/2555” คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัร “การตรวจสอบภายใน เพื่อการเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) 

รุ่นท่ี 23/2558” คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน อดีต-ปัจจุบัน    
2534 -  2539 หวัหนา้หน่วยตรวจสอบ ส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั เงินทุนหลกัทรัพยธ์นสยาม จ ากดั 

(มหาชน) 
2540 -  2542 หวัหนา้แผนกตรวจสอบ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
2543 -  2546 ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน  บริษทั  บี ที ประกนัภยั  จ ากดั 
2547 -  2551       ผูจ้ดัการ ฝ่ายธุรกิจสถาบนัการเงิน บริษทั บี ที ประกนัภยั จ ากดั 
2551 -  2554 ผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง บริษทั กรุงศรีอยธุยา  เจนเนอรัล  ประกนัภยั จ  ากดั 
2555  - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
การฝึกการอบรมที่เกีย่วข้อง   
- การอบรม “วธีิการปฏิบติังานการบริหารและตรวจสอบภายใน ” สถาบนัประกนัภยัไทย 
- การอบรม “การบริหารงานตรวจสอบภายในตามแนวทาง COSO ERM ”  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย   

- การอบรม “วธีิการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ” สภาวชิาชีพบญัชี ปี 2556 
- การอบรม “Training for Trainer for Insurance Business ” บริษทั ทีอาร์ เทรนน่ิงแอนด์คอนซลัต้ิง จ  ากดั ปี 
2556 

- การอบรม “Fraud Risk in Financial Institutions ” สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ปี 
2557 

- การอบรม “การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ( IT Auditing)  ” สภาวชิาชีพบญัชี ปี 2557 
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- การอบรม “Leadership Greatness ”  PacRim GROUP ปี 2558 
- การอบรม “Systemic Problem Solving & Decision Making ”  QT Consultant ปี 2559 
- การอบรม “ISO 27001 Internal ISMS Audit Training ”  AC Infotec ปี 2559 
- การอบรม “GEIT and Cyber security for Insurance Industry ” สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ปี 2560 
- การอบรม “Introduction to ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems ”  BSI Group ปี 2561 
- การอบรม “Cyber security Knowledge Sharing Series ” ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 
- การอบรม “Innovation in Web and Email security for Thai government in the 4.0 era ” ส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 

- การอบรม “การบริหารความเส่ียงแบบองคร์วม (ERM) และการประเมินความเส่ียงและความมัน่คงทางการ
เงิน (ORSA) ” สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ปี 2562 

- การอบรม “พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้ง” โดยอาจารยค์ณาธิป 
ทองรววีงศ ์ปี 2562 

  
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ช่ือ-นามสกุล  นางรัตนา  ชอบใช ้
ต าแหน่ง   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเลขาธิการองคก์ร 
 
คุณวฒิุทางการศึกษา: 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท นิติศาสตร์บณัฑิต สาขากฎหมายการคา้และการธนาคารระหวา่งประเทศ The American 
University, Washington College of Law สหรัฐอเมริกา 

 
ประสบการณ์การท างาน อดีต-ปัจจุบัน     
2561- (31 ต.ค.2562)  หวัหนา้ฝ่ายก ากบัดูและจริยธรรมองคก์ร บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่  
2560 – 2561  ท่ีปรึกษาและผูจ้ดัการประจ าภูมิภาค ฝ่ายกฎหมายและความปลอดภยั  บริษทั ไอบีเอม็ 
ประเทศไทย จ ากดั 
2552 – 2560  เลขานุการบริษทั และผูจ้ดัการกฎหมาย บริษทั ปตท. เอ็นเนอร์ยี่รีซอร์สเซส จ ากดั 
การอบรมหลกัสูตรทีจั่ดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Ethical Leadership Program (2562)  
• Director Certification Program (DCP) (190/2557) 
• Effective Minute Taking (2554)  
• Company Secretary Certificate (2553)  
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การอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
2559-2565 ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย  
2561-2563 ทนายความรับรองเอกสาร สภาทนายความแห่งประเทศไทย  
2563 เจา้หนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
2556 กฎหมายการควบรวมและซ้ือกิจการ DC Gardner Training ฮ่องกง 
2555 พื้นฐานการเป็นเลขานุการบริษทั The Singapore Association of the Institute of Chartered 
 Secretaries and Administrators (SAICSA)  

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน  

บริษทัไดม้อบหมายให้ นางรัตนา  ชอบใช้ ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
ซ่ึงขอบเขตงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน สรุปดงัน้ี  

1. สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์กรและผูบ้ริหารระดบัสูง ในการท าให้มัน่ใจว่าจะมีการ
ก ากบัดูแลการปฏิบติัอยา่งเพียงพอและ เหมาะสม 

2. ให้ค  าแนะน าแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบติังาน ของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรก ากบั ดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั 

3. เผยแพร่และจดัอบรมนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย การก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับทราบ มีความรู้ความเขา้ใจ และถือปฏิบติั  

4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายการ ก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษทัให้สอดคล้องกบั กฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบั
สภาพธุรกิจ  

5. ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร ก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ
ขอ้บงัคบั นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั 

6. ระบุความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นการพฒันาหรือ ท าธุรกรรมใหม่ของบริษทั 
7. ประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลท าให้บริษทัไม่สามารถ ปฏิบติังานตามกฎเกณฑ์ไดพ้ร้อมทั้งระบุ

ปัจจยัท่ีอาจเกิดข้ึนและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข  
8. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบติังาน ของบริษทั และรายงานผลการ

ตรวจสอบหรือสอบทานต่อ คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยรายงานให้
ทราบทนัทีหากเป็นประเด็น ท่ีมีความส าคญัหรือมีความร้ายแรง 

9. ติดต่อประสานงานกบัองคก์รท่ีก ากบัดูแลบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นตน้  
10 เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมกฎหมายกฎระเบียบขององค์กรก ากบัดูแล ท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบขอ้บงัคบั 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทั  
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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4 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 บริษทัมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจจ าแนกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
 

รายละเอียดสนิทรัพย์ มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ล้าน

บาท) 

มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ล้าน

บาท) 
ทรัพย์สนิประเภทที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ 

569.8 545.1 

ทรัพย์สนิประเภทสทิธิการใช้ - 49.7 
คา่ความนิยม 631.9 631.9 
สนิทรพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 108.9 130.0 
รวม 1,310.6 1,356.7 
 
(1) ทรัพยสิ์นประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทั มีดงัน้ี 
รายละเอียดสนิทรัพย์ มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ล้าน
บาท) 

มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ล้าน

บาท) 
ที่ดิน 96.2 96.2 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 410.5 380.1 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์
ส านกังาน 

 
58.1 

 
49.3 

ยานพาหนะ 5.0 15.7 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง - 3.8 
รวม 569.8 545.1 
 

อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยป์ระเภทต่างๆของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร     20 – 50 ปี 

 เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์ส านกังาน    5 ปี 

 ยานพาหนะ       5 ปี 
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(2) ทรัพยสิ์นประเภทสิทธิการใช ้
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีดงัน้ี 
รายละเอียดสนิทรัพย์ มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ล้าน
บาท) 

มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ล้าน

บาท) 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร - 19.6 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์
ส านกังาน 

 
- 

 
2.1 

ยานพาหนะ - 28.0 
รวม - 49.7 
 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน โดยวธีิเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   1 - 6 ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน  4 ปี 
  ยานพาหนะ     5 - 6 ปี 

 
(3) ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยเป็นส่วนของราคาทุนของเงินลงทุน
ของบริษทัฯ ท่ีสูงกวา่ เม่ือเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิในบริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั และ บริษทั 
ภทัรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมีค่าความนิยมจากการควบรวมกิจการจ านวน 631.9 ลา้นบาท บริษทัฯ มีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดซ่ึงค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจรวมยงัสูงคงกวา่ราคาตามบญัชีของค่าความนิยมนั้น 
 

(4) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทั มีดงัน้ี 

รายละเอียดสนิทรัพย์ มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

(ล้านบาท) 

มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43.0 50.8 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 35.5 57.6 
ความสมัพนัธ์เครือขา่ยธุรกิจและ
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

 
30.4 

 
21.6 

รวม 108.9 130.0 
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบตักิารก ากบัดูแลกจิการและจริยธรรมทางธุรกจิ
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นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ 
 บริษทั  เมืองไทยประกนัภยั จ  ำกดั  (มหำชน)   เป็นบริษทัท่ีใหค้วำมส ำคญักบัด ำเนินกิจกำรตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมุ่งสร้ำงควำมเช่ือมัน่ ใหเ้กิดข้ึนกบันกัลงทุน ผูเ้อำประกนัภยั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยกำร
บริหำรจดักำรธุรกิจประกนัวินำศภยัใหเ้หมำะสมกบัสภำนะกำรณ์ และปัจจยัแวดลอ้ม รวมถึงสภำพทำงสังคม 
เศรษฐกิจและกำรเมืองปัจจุบนัโดยค ำนึงถึงผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำวและมีควำมย ัง่ยนืทำงธุรกิจ ดว้ยควำม 
ส ำคญัขำ้งตน้น้ี คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นสมควรให้น ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy หรือ CG Code) ซ่ึงออกโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 
 หลกัปฏิบติัท่ี 1 :  ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์รท่ีสร้ำง
คุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนื 
 หลกัปฏิบติัท่ี 2 :  ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจของกิจกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมย ัง่ยนื 
 หลกัปฏิบติัท่ี 3 :  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 
 หลกัปฏิบติัท่ี 4 :  สรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 
 หลกัปฏิบติัท่ี 5 :  ส่งเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผดิชอบ 
 หลกัปฏิบติัท่ี 6 :  ดูแลใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 
 หลกัปฏิบติัท่ี 7 :  รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล 
 หลกัปฏิบติัท่ี 8 :  สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้น  
 
หลกัปฏิบัติที ่1: ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์ร ท่ีสร้ำงคุณค่ำให้
 กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 1.1 บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรท่ีมีต่อกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำง
 ย ัง่ยนื 
 คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี เพื่อให้
บริษทัมีควำมมัน่คงในระยะยำว ซ่ึงจะมีหนำ้ท่ีดงัน้ี 
 (1) เป็นผูก้  ำหนดวตัถุประสงค์ของบริษทั คือ “ผูน้ ำทำงธุรกิจ ใส่ใจพนัธมิตร คิดสรรสร้ำง เน้นคุณภำพ
และบริกำร ภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล” เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีวำ่  

(1.1)  เป็นองคก์รท่ีมุ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นส ำคญั 
(1.2)  สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นในระดบัท่ีน่ำพอใจ โดยกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมีผลก ำไร ดว้ย
 กำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
(1.3) มุ่งปรับปรุงคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองควำมตอ้งกำร   
 กำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นเลิศ และกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
(1.4)  ยดึมัน่ในบรรษทัภิบำล และมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
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(1.5)  เป็นองคก์รตวัอยำ่งท่ีมีผูป้ระสงคอ์ยำกร่วมงำนดว้ย  
 (2)  เป็นผูก้  ำหนดกลยุทธ์  นโยบำยกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรด ำเนินไปสู่วตัถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัในกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 (3)  มีกำรติดตำม ประเมินผล และทบทวนกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจน
ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 
หลกัปฏิบติัท่ี 1.2 หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรก ำกบัดูแล และสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงมัน่คง

และย ัง่ยนืในระยะยำว  
 (1)  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะให้ควำมส ำคัญต่อผล
ประกอบกำรทำงกำรเงินแล้ว คณะกรรมกำรบริษทัยงัยึดมัน่ในกรอบกำรแข่งขนัท่ีเป็นไปตำมกฎกติกำ และ
จริยธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ในหลกัของควำมโปร่งใส และเป็นธรรม   
 (2)  คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัในก ำกบัดูแลให้กรรมกำรด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ในฐำนะ
ผูน้ ำ และเป็นผูท่ี้มีบทบำทส ำคญัในกำรสร้ำง และขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองคก์ร โดยยึดหลกักำรประกอบธุรกิจ
อยำ่งมีจริยธรรม ใหค้วำมเคำรพต่อสิทธิ ควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลกัปฏิบติัตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 
 (3)  เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมกำรบริษทัจึงจดัให้มี
นโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลกัในกำรปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน โดยแจง้ให้
รับทรำบอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 (4)  เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถปรับตวัไดต้ำมปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดมี้กำร
ก ำกับดูแลส่ือสำรให้กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ และกำรเตรียมควำมพร้อม ของกำร
เปล่ียนแปลงท่ีอำจจะเกิดข้ึน และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติั และทบทวนนโยบำยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
หลกัปฏิบติัท่ี 1.3 หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรบริษทั 
 คณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนกังำนทุกระดบั ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ย
ควำมรับผดิชอบตำมบทบำทหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย  มีควำมระมดัระวงั  และมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริตจำกกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีท่ีมีต่อองคก์ร โดยปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้  
หลกัปฏิบติัท่ี 1.4  ขอบเขตควำมรับผดิชอบ และกำรมอบหมำยงำน 
   คณะกรรมกำรบริษทั เขำ้ใจขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตนเอง  และเป็นผูก้  ำหนดขอบเขต
กำรมอบหมำยหนำ้ท่ี  และควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำร  ตลอดจนติดตำมดูแลให้ปฏิบติั
หนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 
 
 
 



- 4 - 
 

หลกัปฏิบัติที ่2:  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการที่เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 2.1  จดักำรดูแลใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร (Objectives) เป็นไปเพื่อ

ควำมย ัง่ยนื  
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้บริษทัมีเป้ำหมำยขององคก์รในกำรด ำเนินงำนให้กิจกำรมีควำมมัน่คง

เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้ำงใจของลูกคำ้  พฒันำและท ำกำรตลำดให้กบัผลิตภณัฑ์โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคำ้ 
โดยยึดควำมถูกตอ้ง ควำมซ่ือสัตย์ เป็นธรรม เพื่อมุ่งกำรเป็นบริษทัประกนัวินำศภยัท่ีสร้ำงสรรค์ควำมพึงพอใจ
สูงสุด และเป็นหน่ึงในผูน้ ำทำงธุรกิจประกนัวินำศภยั โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “ผูน้ ำทำงธุรกิจ ใส่ใจพนัธมิตร คิด
สร้ำงสรรค ์เนน้คุณภำพและบริกำร ภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล” ซ่ึงบริษทัมีนโยบำยในดำ้นต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงและ
พฒันำกระบวนกำรท ำงำนใหร้วดเร็ว ถูกตอ้งโดยกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีทนัสมยัมำสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ี
ตรงตำมกลุ่มลูกคำ้ ดว้ยกำรบริกำรผำ่นช่องทำงท่ีหลำกหลำย  ตลอดจนมีกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพและ
บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้ง มุ่งปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสร้ำงผลตอบแทนท่ีน่ำพอใจแก่ผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงหลกัธรรมำภิบำลและควำม
รับผดิชอบต่อสังคม อนัน ำมำสู่ควำมย ัง่ยนืของกิจกำร  
หลกัปฏิบติัท่ี 2.2  ก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ วตัถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจกำรให้สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใช้
อยำ่งเหมำะสมและปลอดภยั 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีด ำเนินกำรดว้ยควำมมัน่คง เป็นท่ีเช่ือถือและ
ไวว้ำงใจของลูกค้ำมำโดยตลอดและรักษำมำตรฐำนของคุณภำพของผลิตภณัฑ์และกำรมุ่งตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นส ำคญั และสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นให้อยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ  ด้วยกำรพฒันำด้ำน
กระบวนกำรท ำงำน ลดขั้นตอน ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน ตลอดจน พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ โดย
กำรน ำ E –Commerce ,E- Policy , E – Claim , E- service  ให้สำมำรถสนบัสนุนงำนดำ้นกำรขำย และกำรบริกำร
ต่ำง ๆ ให้กบัตวัแทน นำยหน้ำ ธนำคำรและกลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปไดใ้ช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และท ำให้ลูกคำ้ได้
เขำ้ถึงผลิตภณัฑต่์ำงๆของบริษทัไดร้วดเร็ว และครอบคลุมมำกข้ึน   อีกทั้ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติัวำ่
ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และประกำศคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำรออกกรมธรรม์ประกนัภยั  กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยั 
และกำรชดใชเ้งิน หรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกนัภยั โดยวธีิกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  
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หลกัปฏิบัติที ่3:  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ีประสิทธิผล 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.1  ควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทัให้มีควำม 

เหมำะสม เพื่อน ำพำองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
 (1) ดำ้นคุณสมบติั คณะกรรมกำรบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีหลำกหลำย และเหมำะสม ทั้งในดำ้น
ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัวินำศภยั เป็นบุคคลท่ี
มีควำมเขำ้ใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทศัน์ท่ีกวำ้งไกล สำมำรถให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และแนวทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ    
 (2) ดำ้นโครงสร้ำง คณะกรรมกำรของบริษทั ตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดไว ้กล่ำวคือ 
บริษัทต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ซ่ึงบริษัทมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ และมีควำมซับซ้อนของธุรกิจ 
คณะกรรมกำรจึงให้มีจ  ำนวนกรรมกำรทั้งส้ิน 15 คน เพื่อควำมเหมำะสม ในกำรพิจำรณำทบทวน และสำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 (3) ด้ำนกำรถ่วงดุลอ ำนำจ คณะกรรมกำรบริษทั มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรในสัดส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรสะทอ้นอ ำนำจควำมถ่วงดุลท่ีเหมำะสม  

(3.1)  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร สำมำรถให้ควำมเห็นชอบเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่ง
อิสระ 

(3.2)  กรรมกำรอิสระของบริษทัมีจ ำนวน 5 คน ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั คือ มีกรรมกำร
อิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดและมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมี
คุณสมบติัครบถว้นตรงตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกบั
คณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

 (4)  ดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมกำรบริษทัไดเ้ปิดเผยโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทั พร้อมทั้ง
รำยละเอียดขอ้มูลกรรมกำร อำย ุเพศ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.2   กำรพิจำรณำเลือกประธำนกรรมกำร และกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบท่ีเป็นอิสระกบั 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจ 
 ประธำนกรรมกำรของบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ และเพื่อให้ควำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็น
อิสระประธำนกรรมกำรเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ทกัษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรท่ีจะน ำพำองค์กร
ไปสู่วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดบทบำทและอ ำนำจ
หนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรไวด้งัน้ี 

(1) บทบำทหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทั 
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(1.1) ก ำกบั ติดตำม และดูแลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

(1.2) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมในองค์กรท่ีมี 
จริยธรรม และมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

(1.3) หำรือร่วมกับกรรมกำรผูจ้ดักำรในกำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และมี
มำตรกำรในกำรก ำกบัดูแลใหเ้ร่ืองส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

(1.4) มีกำรจดัสรร และควบคุมเวลำให้เพียงพอและเหมำะสม ส ำหรับให้ฝ่ำยจดักำรเสนอเร่ือง และ
เหมำะสมส ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นท่ีส ำคญัอยำ่งทัว่ถึง และส่งเสริมให้กรรมกำร
ไดใ้ชดุ้ลพินิจท่ีรอบคอบและใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

(1.5) ให้ควำมส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และ
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทักบัฝ่ำยจดักำร 

(2) บทบำทหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
(2.1)  กรรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
(2.2) กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นสมำชิกของคณะอ ำนวยกำรบริหำร 
(2.3)  มีอ ำนำจในกำรบริหำรงำน ควบคุม อนุมติั และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้น

แผนและกลยุทธ์ทำงธุรกิจกำรบริหำรงบประมำณ กำรปฏิบติังำน กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ เพื่อปลดเปล้ืองภำระของบริษทั 

(2.4)  มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
(2.5)  มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดบัปฏิบติักำรชุดต่ำงๆ  ตำมควำมเหมำะสมของลกัษณะ

กำรด ำเนินธุรกิจ 
(2.6) มีอ ำนำจในกำรอนุมติัและจดักำรค่ำใชจ่้ำยในจ ำนวนเงินท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกินอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมำย ทั้งน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำรไม่ใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีของตน ในกรณีท่ีตนอำจมีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืนใดกบับริษทั 

(2.7) ในกรณีท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรไดม้อบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนตนเอง ขอบเขตกำรมอบ
อ ำนำจของบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งไม่รวมถึงกำรอนุมติัให้ท ำรำยกำรท่ีผูรั้บมอบอ ำนำจอำจมีส่วน
ไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืนใดกบับริษทั   

(3) คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพื่อให้เร่ืองส ำคญัไดรั้บกำรพิจำรณำ
อยำ่งรอบคอบ และกลัน่กรองขอ้มูลและเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบต่อไป 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.3  ก ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีควำมโปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้

คณะกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมตำมท่ีก ำหนดได ้
 (1)  คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีพิจำรณำแต่งตั้งหรืออนุมติั บุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม เพื่อเป็นกรรมกำร
ของบริษทั จึงได้จดัตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยสมำชิกท่ีเป็นกรรมกำร
อิสระทั้งคณะ ท ำหน้ำท่ีในกำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส และชดัเจน เพื่อให้ได้
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บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีก ำหนด และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งหรืออนุมติั 
 (2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดมี้กำรจดัประชุมเพื่อพิจำรณำหลกัเกณฑ์ และวิธีกำร
สรรหำบุคคลเพื่อให้ไดก้รรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะท ำให้คณะกรรมกำรบริษทัมีองค์ประกอบท่ีเหมำะสม และ
พิจำรณำประวติัของบุคคลท่ีท ำกำรสรรหำ และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั ก่อนจะน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป และไดเ้ปิดเผยประวติักรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง ให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ไดรั้บทรำบอยำ่งเพียงพอเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ 
 (3) คณะกรรมกำรสรรหำได้มีกำรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัก่อนท่ีจะมีกำรสรรหำกรรมกำรท่ีครบวำระ และได้ค  ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
กรรมกำรรำยเดิมท่ีไดเ้สนอใหต่้อวำระ  
หลกัปฏิบติัท่ี 3.4 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั 
 (1)  คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ให้มีโครงสร้ำงและ
อตัรำค่ำตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสมกบัสภำวะอุตสำหกรรมเดียวกนัและเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบเพื่อเป็น
แรงจูงใจใหค้ณะกรรมกำรบริษทัน ำพำองคก์รใหด้ ำเนินธุรกิจไดต้ำมเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
 (2) คณะกรรมกำรบริษทัได้จดัตั้งให้มี คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้
พิจำรณำค่ำตอบแทนในเบ้ืองตน้ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำและขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยคำ่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ซ่ึงสำมำรถเทียบเคียงไดก้บัอุตสำหกรรมเดียวกนั และ
จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และเพียงพอท่ีจะรักษำกรรมกำรท่ีมี
คุณสมบติัท่ีตอ้งกำรไวไ้ด ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ย 
 (3) ผูถื้อหุ้นจะเป็นผูอ้นุมติัอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดย
คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพ้ิจำรณำค่ำตอบแต่ละรูปแบบให้มีควำมเหมำะสมทั้งค่ำตอบแทนในอตัรำคงท่ี และ
ค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบริษทั 
 (4) คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีสะท้อนถึง
ภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ ำนวนค่ำตอบแทนดว้ย 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.5 กำรควบคุมและดูแลควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและกำรจดัสรรเวลำของกรรมกำรท่ี

เหมำะสมเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน 
(1)  คณะกรรมกำรบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมกำรเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ีของตนเอง  
(2) คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอ่ืนของกรรมกำรและเปิดเผยไวใ้น

รำยงำนประจ ำปีใหเ้ป็นท่ีรับทรำบ 
(3)  คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมดูแลกำรใช้ขอ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

เพื่อมิให้ผูบ้ริหำรและพนักงำน น ำขอ้มูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบก่อนท่ี
ขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชน  
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(4)  กรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.6 จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

เพื่อน ำผลกำรประเมินไปพฒันำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไป 
  คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัทั้ งคณะและ
รำยบุคคล และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นประจ ำทุกปี โดยใชว้ิธีประเมินดว้ยตนเอง เพื่อให้มีกำรพิจำรณำทบทวน 
ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั โดย
เห็นชอบให้ใช้แบบประเมินท่ีปรับปรุงของศูนยพ์ฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยกำรประเมินไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษทัจะ
ถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.7 ส่งเสริมให้กรรมกำรบริษทัมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในบทบำทหน้ำท่ีของธุรกิจและกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนให้กรรมกำรบริษทัไดรั้บกำรเสริมสร้ำงทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั 

 กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรใหม่ บริษัทได้จัดให้มีเอกสำรคู่มือกรรมกำรและข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และจดั
ให้มีกำรให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษทั เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
กรรมกำร และใหเ้ขำ้ใจถึงบทบำทหนำ้ท่ี 
 บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และเลขำนุกำรบริษทั ไดรั้บกำรอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
จำกสถำบนัภำยนอก เช่น สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และ
จำกกำรจัดอบรมภำยในบริษัท เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน และทันต่อ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบนั โดยเปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองของคณะกรรมกำรบริษทัใน
รำยงำนประจ ำปี 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.8 ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทัใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย และแต่งตั้ง

เลขำนุกำรบริษทั เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริษทั 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 4 คร้ังต่อปี และได้ส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม ก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั กรณีท่ีกรรมกำร
บริษทัไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดใ้ห้แจง้สำเหตุให้เลขำนุกำรบริษทั ทรำบก่อนกำรประชุมในคร้ังนั้นๆ และ
เลขำนุกำรบริษทั จะตอ้งแจง้ผลกำรประชุมใหก้รรมกำรบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมไดรั้บทรำบ  
 (2) คณะกรรมกำรบริษทั  สนบัสนุนให้กรรมกำรผูจ้ดักำรเชิญผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมเพื่อให้
ขอ้มูลรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำโดยตรง และเพื่อเป็นโอกำสในกำรพิจำรณำแผนกำรสืบ
ทอดต ำแหน่ง 
 (3) คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศท่ีส ำคญัและข้อมูลท่ีจ ำเป็นได ้จำกกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เลขำนุกำรบริษทั และผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำย 

http://thai-iod.com/th/aboutIOD.asp
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 คณะกรรมกำรบริษทัได้แต่งตั้ งเลขำนุกำรบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั ประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็น และ
เหมำะสมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี โดยให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบักฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบ 
เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทั และไดเ้ปิดเผยคุณสมบติั และประสบกำรณ์ของ
เลขำนุกำรบริษทัในรำยงำนประจ ำปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 
 เลขำนุกำรบริษทั ไดรั้บกำรสนบัสนุนให้มีกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง สม ่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 
หลกัปฏิบัติที ่4:  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 4.1 กำรด ำเนินกำรสรรหำพัฒนำกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และผู ้บริหำรระดับสูงท่ีจ ำเป็นต่อกำร

ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทัจะมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำท่ี
ด ำเนินกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และติดตำมให้กรรมกำรผูจ้ดักำรพิจำรณำบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมำะสมตำมหลกัเกณฑ์มำเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 (2) บริษทัไดจ้ดัท ำแนวทำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง เพื่อให้นโยบำยกำรบริหำรจดักำรมีควำมต่อเน่ือง 
ในต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง และพนกังำนในต ำแหน่งส ำคญัรับทรำบวำ่ตนมีหนำ้ท่ีตอ้งส่งแผนกำรโอนงำน ตำม
กรอบเวลำท่ีบริษทัก ำหนด ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนและขั้นตอนกำรท ำงำน รำยละเอียดของงำนท่ีคำ้ง วิธีกำร
ติดต่อส่ือสำรเพื่อขอขอ้มูลในงำนรับโอน โดยแจง้ให้บริษทัรับทรำบ เม่ือตนเองจะพน้จำกต ำแหน่ง ทั้งน้ี บริษทัมี
ระบบกำรคดัสรรบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบ ในต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญัทุกระดบัอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนักงำน ว่ำกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัจะไดรั้บกำรสำนต่ออยำ่งทนัท่วงที 
 (3) คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง ไดรั้บ
กำรอบรมและพฒันำ เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำน  
หลกัปฏิบติัท่ี 4.2 กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน และกำรประเมินผลท่ีเหมำะสมกบับุคลำกรในองคก์ร 

(1) คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน ท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูบ้ริหำรระดบัสูง และบุคลำกรทุกระดับในองค์กร เพื่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว ซ่ึงรวมถึง 

(1.1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนรำยเดือน และโบนสั  
(1.2)  กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษทัจะค ำนึงถึงปัจจยัค่ำตอบแทนใน

 ระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัอุตสำหกรรมเดียวกนั ควบคู่ไปกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
(1.3)  กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัเกณฑก์ำรประเมินผล และรับทรำบโดยทัว่กนั 
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(2) คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูมี้บทบำทเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนของ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ในเร่ือง ดงัน้ี 

(2.1)  เห็นชอบในหลกัเกณฑก์ำรประเมินกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยเกณฑก์ำรประเมินผลงำนเป็นท่ีน่ำ
พอใจต่อกำรบริหำรงำน โดยสอดคลอ้งตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย กลยทุธ์ และผลประโยชน์
ของกิจกำรในระยะยำว 

(2.2)  มีกำรประเมินผลกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประจ ำทุกปี  
(2.3)  อนุมติัค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรปฏิบติั

หนำ้ท่ี และปัจจยัอ่ืนประกอบควบคู่กนัไป 
(3)  คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในกำรประเมินผลงำน และอนุมติั

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนน ำเสนอ พร้อมทั้งมอบ 
หมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูพ้ิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของพนกังำนทั้งองคก์ร 
หลกัปฏิบติัท่ี 4.3 สร้ำงควำมเขำ้ใจในโครงสร้ำง และควำมสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อกำร

บริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัเขำ้ใจในโครงสร้ำง และควำมสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอำจจะอยู่ในรูปแบบของ

ขอ้ตกลงภำยในกิจกำรครอบครัวไม่ว่ำจะเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือไม่ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือนโยบำยของกลุ่ม
บริษทัแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจดักำรกิจกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัจะคอยดูแลไม่ให้
ขอ้ตกลงดงักล่ำวเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และควบคุมดูแลให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลตำมขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกำรควบคุมกิจกำร 
หลกัปฏิบติัท่ี 4.4 ติดตำมและดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และ

แรงจูงใจท่ีเหมำะสม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพฒันำองคก์ร 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัทรัพยำกรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั โดย
สนับสนุนให้มีกำรพฒันำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ทกัษะ และเป็นกำรเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ  ตลอดจนทิศทำง กลยทุธ์ขององคก์ร และสภำพกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ เพื่อจะ
ไดน้ ำควำมรู้ควำมสำมำรถมำพฒันำตนเอง และองค์กรให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน และมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงำนมีกำรออมเงินอย่ำงเพียงพอส ำหรับรองรับกำรเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้
พนกังำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรเงิน 
 
หลกัปฏิบัติที ่5:  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 5.1  ควรให้ควำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบั

กำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
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 คณะกรรมกำรบริษทั  ส่งเสริมกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภำพและมุ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู ้
บริโภคทุกช่วงวยั พฒันำศกัยภำพดำ้นระบบกำรบริกำร และมีกำรพฒันำขยำยสำขำทำงธุรกิจ เพื่อรองรับกำรให ้
บริกำรลูกคำ้และคู่คำ้อยำ่งทัว่ถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรท่ีรวดเร็ว ซ่ึงบริษทัมุ่งเนน้และให้ควำมส ำคญัต่อ
ลูกคำ้และบุคคลอ่ืนๆ เป็นหลกัโดยให้ควำมส ำคัญ ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
บริษทัมีกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของระบบขอ้มูลดำ้นเทคโนโลยีและสำรสนเทศของลูกคำ้ โดยผำ่นมำตรฐำน
กำรรับรองจำกผูต้รวจสอบมำตรฐำนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ISO 27001 และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สนับสนุนกำร
กระท ำผดิต่อกฎหมำย หรือขำดจริยธรรม  
หลกัปฏิบติัท่ี 5.2  ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและสะทอ้นอยูใ่น

แผนด ำเนินกำร (Operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำทุกฝ่ำยขององค์กรได้ด ำเนินกำร
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจกำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งเปิดเผยกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ีให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทรำบ โดยกำร
จดัท ำนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อกำรพฒันำองคก์รอยำ่งย ัง่ยืน และมีกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนประจ ำปี และจดัท ำเป็นรำยงำนแยกเล่มโดยอำ้งอิงตำมกรอบกำรรำยงำนตำม
มำตรฐำนสำกล หรือ GRI (Global Reporting Initiative) โดยมีแนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ดงัน้ี 

(1) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  เป็นควำมรับผิดชอบต่อพนกังำนและลูกจำ้ง บริษทั ไดใ้ห้ควำมดูแลเอำใจ
ใส่ต่อพนกังำนทุกคน ดว้ยควำมเป็นธรรม และเท่ำเทียม ดว้ยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรบุคคล ซ่ึงเป็น
ส่วนส ำคญัของกำรสร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่องค์กร ดงัจะเห็นไดจ้ำกแนวกำรปฏิบติัของบริษทั เช่น กำรก ำหนด
ระยะเวลำในกำรท ำงำน รวมถึงวนัลำต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยแรงงำน กำร
ให้ผลตอบแทน และเงินพิเศษ แก่พนักงำนทุกคน อย่ำงเหมำะสม ผ่ำนระบบกำรประเมินผลปฏิบติังำนของ
พนักงำนแต่ละคน อย่ำงเป็นธรรม  และมีกำรส่งเสริมและพฒันำพนักงำน ในหน้ำท่ีกำรงำน อย่ำงเหมำะสม 
สอดคลอ้งกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรโยกยำ้ยต ำแหน่งงำนตำมควำมเหมำะสมและควำมตอ้งกำรของพนกังำน  
 (2) กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม โดยกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมทำงธุรกิจ เช่น กำรแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม ส่งเสริมให้เกิดผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพโดยกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกบั
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขำ้มำช่วยในกระบวนกำรซ้ือขำยและบริกำร ส่งผลใหล้ดตน้ทุนของสินคำ้และบริกำร   
 (3) ควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ หรือผูบ้ริโภค โดยมีกำรปฏิบติัตำมกลไกของตลำดท่ีเป็นธรรม กำรผลิต
สินค้ำและบริกำรท่ีค ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละประเภทในกำรพฒันำและท ำกำรตลำดผลิตภณัฑ์
ประกันภยั  และกำรให้ขอ้มูลและเน้ือหำของขอ้มูลท่ีถูกต้อง ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ชักน ำในทำงท่ีผิด ใน
รูปแบบท่ีเขำ้ใจง่ำย เพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถตดัสินใจไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  มีขั้นตอนกำรจดักำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนต่อ
ผูเ้อำประกนัภยั และกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนของผูเ้อำประกนัภยัอยำ่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
 (4) ควำมรับผดิชอบต่อคู่คำ้ โดยมีกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ คือ บริษทั เลือกใชบ้ริกำรจำกคู่คำ้ โดยพิจำรณำจำก
คุณภำพและประสิทธิภำพของสินคำ้ และกำรใหบ้ริกำรเป็นส ำคญั บริษทั ด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ดว้ยควำมเป็นธรรม 
และปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และสัญญำท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 
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 (5) ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยมีกำรปฏิบติัต่อชุมชน คือ บริษทั ด ำเนินงำนดำ้นกิจกรรมเพื่อสังคม
อย่ำงต่อเน่ืองและจริงจงั โดยตระหนักดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน อำศยัควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วม
ระหวำ่งบริษทักบัชุมชน และสังคม เช่น กำรใหข้อ้มูลสินคำ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้ง 
 (6) ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ กำรประกอบกิจกำรโดยกำรใช้
ทรัพยำกรอยำ่งย ัง่ยืน เป็นกำรควบคุมอตัรำกำรใชท้รัพยำกรในกำรผลิตของบริษทัให้ต ่ำกวำ่อตัรำกำรฟ้ืนคืนของ
ทรัพยำกรท่ีใช ้
หลกัปฏิบติัท่ี 5.3  จดัใหมี้กำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร รวมทั้งดูแล

ใหมี้กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน
กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหกิ้จกำรสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

 (1) คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  เป็นผูว้ำงแผนกล
ยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของบริษทั 
มุ่งหวงัให้เกิดกำรพฒันำปรับปรุงระบบงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ และน ำเสนอระบบงำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศใหม่ๆ เขำ้มำเพื่อเพิ่มโอกำสของบริษทั  โดยพิจำรณำให้สอดคลอ้งกบัภำวะกำรแข่งขนัทำงธุรกิจและ
สภำวะทำงเศรษฐกิจ   

(2) คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถึงกำรบริหำรและจดักำร
ควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศ จดัท ำรำยงำน
ควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ 

(3) คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใชเ้ป็นมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ในกำรใช้ขอ้มูลข่ำวสำร
ขององคก์รในกำรรักษำควำมลบั รักษำควำมน่ำเช่ือถือและควำมพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัไม่ให้มีกำรน ำ
ขอ้มูลไปใชใ้นทำงมิชอบหรือมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต  
 
หลกัปฏิบัติที ่6:  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 6.1  บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่ง

มีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกำรระบุควำมเส่ียง ท่ีอำจส่งผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อบริษทั 

ทั้งกำรประเมินควำมเส่ียง ผลกระทบและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง และมีวิธีจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 
ตลอดจนกำรติดตำมและทบทบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมำยให้คณะกรรกำรบริหำรควำม
เส่ียง เป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำและกลัน่กรองกำรจดัสรรสินทรัพยเ์ชิงกลยุทธ์ ให้สอดคลอ้งกบัควำมเส่ียง
ท่ียอมรับได้ของบริษทัท่ีก ำหนดไวเ้พื่อเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนผลกำร
บริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทั  และให้ทุกหน่วยงำนท ำกำรทบทวนประเมินควำมเส่ียง และดชันีช้ีวดั
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ควำมเส่ียงของตนเอง ปีละ 1 คร้ัง ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของฝ่ำยบริหำรจดักำรควำมเส่ียง เพื่อรวบรวมและสรุป
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรบริษทั 
หลกัปฏิบติัท่ี 6.2 จดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 
 คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน กรรมกำรอิสระท่ำนหน่ึงท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ี
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำม  ข้อบังคับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีคุณสมบติัและหนำ้ท่ีครบถว้นตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั ได้
มีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีและควำมรับผดิขอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตำมแนวปฏิบติัของ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมปกติปีละ 4  คร้ัง และมี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคุณสมบติัตอ้งมีควำมเป็นอิสระ ตำมโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและกำร
จดักำรของผูข้ออนุญำต ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
หลกัปฏิบติัท่ี 6.3 คณะกรรมกำรบริษทั ควรติดตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน

ในบริษทั รวมถึงกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกำสของ
บริษทั และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

 (1) คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้ระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีมำตรกำรควบคุมดูแลกำร
ใช้ขอ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อมิให้ผูบ้ริหำร และพนกังำน น ำขอ้มูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชน ซ่ึงเป็นกำรเอำเปรียบผูถื้อหุ้นอ่ืน และ
ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละส่งส ำเนำรำยงำนกำรถือ
หลกัทรัพยใ์ห้ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทัจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลส ำหรับจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงและสรุปจ ำนวน
หุ้นของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเพื่อน ำเสนอให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร เม่ือมี
กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละกำรประชุมคณะกรรมกำรในคร้ังสุดทำ้ยของปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบ 
56-1 One Report นอกจำกไดก้ ำหนดบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวดว้ย 

(2) คณะกรรมกำรบริษทั  ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ปีละคร้ังเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษทัท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ของผลประโยชน์ และสำมำรถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทัโดยรวมก่อนกำรประชุมวำระนั้น ทั้งน้ี กรรมกำร
และผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบับริษทัจะไม่มีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระดงักล่ำว 

(3) คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรับระบบสำรสนเทศ และนโยบำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวั  น ำมำใชใ้นกำรเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนหลกัของบริษทัให้ตำมกฎหมำยก ำหนดและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น ตลอดจนติดตำมตรวจสอบกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
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ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ เร่ือง รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั1 
หลกัปฏิบติัท่ี 6.4 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่และส่ือสำรใน

ทุกระดบัของบริษทั และต่อบุคคลภำยนอกเพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยดำ้นกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ เพื่อใช้ป้องกนัและ
ควบคุมควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงผลกระทบต่อช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองควำม
ซ่ือสัตยใ์หแ้ก่บริษทัในกำรด ำเนินธุรกิจ  มำปรับใชก้บักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำหรือ
กำรคดัเลือกพนกังำน โดยพนกังำนท่ีไดรั้บกำรคดัเลือก ตอ้งไม่กระท ำควำมผดิทำงวนิยัหรือตอ้งโทษในควำมผิดท่ี
เก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  นอกจำกน้ี กำรเล่ือนต ำแหน่ง  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรให้
ผลตอบแทน บริษทัตอ้งพิจำรณำผลกำรปฏิบติังำนให้สอดคลอ้งกบันโยบำย  และไม่มีประวติักำรกระท ำทุจริต
คอร์รัปชัน่ หรือควำมประพฤติท่ีขดัขวำงต่อกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี ตลอดจนส่ือสำรนโยบำยและสร้ำง
ควำมตระหนัก เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยกำรปฐมนิเทศให้แก่
พนกังำนใหม ่และมีกระบวนกำรฝึกอบรมทดสอบควำมรู้เก่ียวกบันโยบำย และรำยงำนขอ้มูลแก่สำธำรณชนหรือ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหรั้บทรำบนโยบำย ผำ่นส่ือทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร  
หลกัปฏิบติัท่ี 6.5  คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้บริษทั มีกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำร

กรณีมีกำรช้ีเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
(1) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้มีกระบวนกำรรับขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทำงกำร

แจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรคอร์รัปชัน่ในหลำยช่องทำง รวมทั้งเปิดเผยช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียนไว้
ในเวบ็ไซต ์หรือ รำยงำนประจ ำปีของบริษทั พร้อมทั้งเปิดรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั
จำกพนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งโปร่งใส  

(2) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้มีกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ  เพื่อคุม้ครองสิทธิของผู ้
ร้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจริต โดยห้ำมกำรเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เวน้แต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมค ำสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมำย ตำมค ำสั่งศำลหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
หลกัปฏิบัติที ่7:  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.1 คณะกรรมกำรบริษทัดูแลและรับผิดชอบให้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย

ขอ้มูลต่ำงๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำนและแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 (1) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลให้มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับหน้ำท่ีควำม
รับผดิชอบ และมีจ ำนวนท่ีเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูล ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำร
เปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมกำรบริษทัค ำนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
                                           
1
 พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 89 
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(1.1)  ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(1.2)  ควำมเห็นของผูส้อบบญัชีในรำยงำนทำงกำรเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภำยใน 
(1.3)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(1.4)  ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และนโยบำยของบริษทั 

 (2) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลให้กำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 
ท่ีสะท้อนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีค  ำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์ของฝ่ำยกำรจดักำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบ
กำรเงิน โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ.44 /2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ 
วธีิกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
หลกัปฏิบติัท่ี 7.2 กำรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลใหฝ่้ำยจดักำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกนัหำแนวทำงกำรแกไ้ขอยำ่งรวดเร็วหำกมีสัญญำณบ่งช้ีถึงปัญหำ
สภำพคล่องทำงกำรเงิน โดยยึดกรอบระบบเตือนภยัล่วงหน้ำทำงกำรเงิน (Early Warning System) กำรด ำรง
เงินกองทุนตำมระดบัควำมเส่ียงท่ีเพียงพอในกำรรองรับควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรประกอบธุรกิจ 
ตำมเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก ำหนด และใชเ้ป็น
มำตรกำรส ำคัญในกำรก ำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจด ำเนินไปอย่ำงมั่นคง และมี
ประสิทธิภำพ   
 (2) คณะกรรมกำรบริษทั  ดูแลให้มีกำรเสนอรำยกำร หรือควำมเห็นส ำหรับให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
คณะกรรมกำรบริษทัมัน่ใจแลว้วำ่จะไม่มีผลกระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกิจกำร และสภำพคล่องทำง
กำรเงิน 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.3 กำรจดัท ำแผน และกลไกในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน หำกกิจกำรประสบปัญหำทำง

กำรเงิน 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรติดตำมดูแลให้กิจกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงัอย่ำงใกล้ชิด ใน
กรณีท่ีกิจกำรมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ หรือมีแนวโนม้มีปัญหำทำงกำรเงิน โดยจดัให้มีระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงในกำรด ำเนินงำนทุกด้ำนของบริษทั  โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท ำหน้ำท่ี
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเสนอคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทั้ งก ำกับดูแล ทบทวน  และให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียว กบันโยบำย วิธีปฏิบติัมำตรฐำนกลยุทธ์  และกำรช้ีวดัควำมเส่ียง โดยรวมท่ีครอบคลุมทั้ง
องค์กร รวมถึงกำรติดตำมฐำนะเงินกองทุน ประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนด
เพื่อให้มัน่ใจว่ำควำมเส่ียงต่ำงๆ  อยู่ในกรอบควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษทั และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษทัทรำบเป็นประจ ำ 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.4 มีกำรจดัท ำรำยงำนควำมย ัง่ยนื ตำมควำมเหมำะสมของบริษทั 
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 คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้จดัท ำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพฒันำองค์กรอย่ำงย ัง่ 
ยนื ซ่ึงไดว้ำงกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนไว ้3 ดำ้นหลกัๆ อนัไดแ้ก่ Good Business , Good People และ Good Society 
ซ่ึงกลยทุธ์กำรด ำเนินงำนทั้ง 3 ส่วนน้ี ไดถู้กน ำไปเช่ือมโยงกบักระบวนกำรท ำงำนของส่วนงำนต่ำงๆ เพื่อเป็นแรง
หนุนและขบัเคล่ือนกระบวนกำรสร้ำงควำมย ัง่ยืนให้องค์กร โดยผ่ำนกำรด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และรำยงำนควำมย ัง่ยืนท่ีมีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงยึดหลกักำรเปิดเผยขอ้มูลกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ กำรปฏิบติัต่อพนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยำ่ง
เป็นธรรม รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนท่ีไดรั้บกำรยอมรับทั้ง
ในประเทศ และระดบัสำกล ซ่ึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนประจ ำปี และขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัและ
สะทอ้นกำรปฏิบติัท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.5 จดัให้มีหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงในกำรติดต่อ ส่ือสำรระหว่ำง

บริษทั กบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีนโยบำยกำรส่ือสำร และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอกให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม ทนัเวลำ และใช้ช่องทำงท่ีเหมำะสม ปกป้องข้อมูลลบัท่ีอำจจะมีผลต่อรำคำ
หลกัทรัพย ์ และมอบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงินของบริษทั เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลกบั
บุคคลภำยนอก และยงัได้ให้ฝ่ำยจดักำรก ำหนดทิศทำง และสนับสนุนงำนด้ำนนักลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อให้กำร
ส่ือสำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.6 ส่งเสริมใหน้ ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั 
 คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซต์ของบริษทั และผ่ำนช่องทำงอินทรำเน็ตส ำหรับกำรเปิดเผยขอ้มูลภำยในบริษทั โดยสม ่ำเสมอ เพื่อให้
ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 
 
หลกัปฏิบัติที ่8:  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น  
 
หลกัปฏิบติัท่ี 8.1 กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั  

(1)  คณะกรรมกำรบริษทัดูแลและให้ควำมส ำคญัในทุกประเด็นท่ีส ำคญั ทั้งประเด็นท่ีถูกก ำหนดใน
กฎหมำย และประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกิจกำร จะถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อ
หุน้ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ และ/หรือ อนุมติัในเร่ืองส ำคญันั้นๆ 

(2)  คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมต่ำงๆ ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
(2.1)  เปิดโอกำส และก ำหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหนำ้

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น  โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพ้ิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอวำ่ควร
จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมหรือไม่  ถำ้ไม่เห็นสมควร จะช้ีแจงเหตุผลเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไป
ยงัผูถื้อหุน้ท่ีไดท้  ำกำรเสนอวำระเขำ้มำ และเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 (2.2) เปิดโอกำส และก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ ซ่ึงหลกัเกณฑ์ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัให้ผูถื้อหุ้นทรำบ
เป็นกำรล่วงหนำ้ 

(3) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลให้จดัท ำหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

(4)  คณะกรรมกำรบริษทัดูแลให้ส่งเอกสำรกำรประชุมพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ไม่
นอ้ยกวำ่ 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลำ 30 วนัก่อนวนัประชุม และไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อน
วนัประชุม ส ำหรับเอกสำรเชิญประชุมฉบบัภำษำองักฤษ 

(5) คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นให้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(6)  หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ได้มีกำรจดัท ำเป็นทั้งฉบบัภำษำองักฤษ และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
หลกัปฏิบติัท่ี 8.2 ดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และ

เอ้ือต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
(1) คณะกรรมกำรบริษทัไดก้  ำหนดวนั เวลำ ท่ีเหมำะสม และเพียงต่อกำรอภิปรำย  และก ำหนดสถำนท่ี

ประชุมท่ีสะดวกต่อกำรเดินทำง 
(2) ไม่มีกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้ร่วมประชุมหรือสร้ำงภำระให้กบัผูถื้อหุ้น คือไม่มีกำรก ำหนดให้ผูถื้อ

หุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนเกินกวำ่ท่ีก ำหนดไว ้
(3) คณะกรรมกำรบริษทัส่งเสริมใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรประชุมสำมญั

ผูถื้อหุ้นด้วยกำรใช้ Barcode ในกำรลงทะเบียน กำรลงคะแนนเสียง กำรนับคะแนน และแสดงผล เพื่อควำม
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  ำ  

(4)  ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท ำหน้ำท่ีดูแลให้กำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมทั้งเป็นผูจ้ดัสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสม และ
เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมเห็นและตั้งค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

(5)  ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมนอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจกเอกสำรเพิ่มเติม
ในท่ีประชุม ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ 

(6)  กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และสักขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนน ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
เป็นประจ ำทุกปี 

(7)  ก่อนเร่ิมกำรประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จ ำนวน สัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ
ของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วธีิกำรประชุม กำรลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสียง 

(8)  ในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร ประธำนท่ีประชุมจะให้สิทธิผูถื้อหุ้นในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล 
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(9)  มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนน และ
เปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวำระให้ท่ีประชุมรับทรำบ
พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
หลกัปฏิบติัท่ี 8.3 ดูแลใหก้ำรเปิดเผยมติท่ีประชุม และรำยงำนกำรประชุมเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 

(1) คณะกรรมกำรบริษทัดูแลให้มีกำรเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวนัถดัไป
หลงัวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(2) ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) ดูแลใหร้ำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้มีกำรบนัทึกขอ้มูลท่ีส ำคญัดงัน้ี 
(3.1) รำยช่ือกรรมกำร และผูบ้ริหำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และสัดส่วนท่ีกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วม และท่ีไม่ได้

เขำ้ร่วมประชุม 
(3.2)  วธีิกำรลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ 
(3.3)  ประเด็นค ำถำมค ำตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นำมสกุลของผูถ้ำมและผูต้อบ 
 
 
                                

 ............................................. 
 (นำยโพธิพงษ ์ ล ่ำซ ำ)   
   ประธำนกรรมกำร 
  28 กุมภำพนัธ์ 2561 
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1. บทน า  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 
 บริษทัตระหนกัดีวำ่ควำมส ำเร็จและควำมมัน่คงของบริษทันั้น ข้ึนอยูก่บัควำมสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีบริษทัมีต่อผู ้
ถือหุ้น พนกังำน ลูกคำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี คู่คำ้  และสังคม ซ่ึงรวมเรียกว่ำ “ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” กำรประสำน
ประโยชน์ระหว่ำงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีมีควำมคำดหวงัท่ีแตกต่ำงกนั ตลอดจนกำรให้ควำมคุม้ครองและรักษำสิทธิ
ของบุคคลเหล่ำน้ี จึงตอ้งยดึถือแนวทำงปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดควำมเสมอภำคต่อทุกฝ่ำยภำยใตจ้ริยธรรมทำงธุรกิจ ซ่ึง
ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัไวส้ ำหรับบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร พนกังำนประจ ำ พนกังำนชัว่ครำว และ
คู่สัญญำของบริษทั ทั้งน้ี กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และจริยธรรมทำงธุรกิจ อำจน ำมำสู่กำรลงโทษ
ทำงกฎหมำยและทำงวนิยั ดงันั้น บริษทัจึงก ำหนดประมวลจริยธรรมข้ึนเพื่อถือปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1  บทบาทของบริษัททีพ่งึกระท าต่อผู้มีส่วนได้เสีย           
ผูถื้อหุน้ บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุ้น โดยจะสร้ำง

มูลค่ำเบ้ียประกนัและผลก ำไรให้สูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นพนัธกิจท่ีส ำคญัของบริษทั รวมถึง
กำรด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งโปร่งใส และเช่ือถือไดต่้อผูถื้อหุน้  

พนกังำน บริษทั มีนโยบำยให้ผลตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเป็นธรรมแก่พนกังำน และให้ควำมส ำคญักบั
กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในสถำนท่ีท ำงำนให้มีควำมปลอดภัย สะอำดและมีระเบียบ
เรียบร้อย โดยปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัตำมกฎหมำยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด    
บริษทัใหโ้อกำสพนกังำนทุกคนพฒันำควำมสำมำรถของตนให้มีประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง ทั้ง
ดำ้นควำมรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวกบังำน และกำรพฒันำบุคลิกภำพ  

ลูกคำ้ บริษทัยึดมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมสัญญำกบัลูกคำ้ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต สร้ำงผลิตภณัฑ์ท่ีดีตรงกบั
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และใหก้ำรบริกำรท่ีดี เพื่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้    

คู่แข่ง บริษัทยึดมั่นในกรอบกำรแข่งขันทำงธุรกิจท่ีเป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อก ำหนดของ
กฎหมำย โดยมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรท่ีดี มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ  

เจำ้หน้ี  บริษทัปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำอยำ่งเคร่งครัด  
คู่คำ้ บริษทัเลือกใช้บริกำรจำกคู่คำ้ โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประสิทธิภำพของสินคำ้และกำร

ให้บริกำรเป็นส ำคญั บริษทัด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำด้วยควำมเป็นธรรม และปฏิบติัตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และสัญญำท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด  

สังคม  บริษทัด ำเนินงำนดำ้นกิจกรรมเพื่อสังคมอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยตระหนกัดีถึงควำม 
  รับผดิชอบท่ีพึงมีต่อสังคมโดยรวม   
 
1.2 จริยธรรมส าหรับคณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้น มีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีจะตอ้งสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ และดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใหไ้ดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสม 
และเป็นธรรม ตำมกรอบของจริยธรรมท่ีถูกก ำหนดไวใ้หเ้ป็นเกณฑป์ฏิบติั ดงัน้ี  
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1. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั ก ำกบัควบคุมดูแลให้
ฝ่ำยบริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส มีคุณธรรม ให้ควำมยติุธรรมเพื่อ
รักษำผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม               

4. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีควำมรู้และควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษทั และท ำหนำ้ท่ีดูแลกำรจดักำร
กิจกำรของบริษทัดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ กำรตดัสินใจใดๆทำงธุรกิจ จะตอ้งพิจำรณำจำก
ฐำนขอ้มูลท่ีมีเพียงพอ และไดรั้บควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง     

5. คณะกรรมกำรบริษทั พึงระมดัระวงัหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมีหนำ้ท่ีเปิดเผย
รำยกำร ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ระหวำ่งผลประโยชน์ของตน ญำติ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบัผลประโยชน์
ของบริษทั ตลอดจนไม่รับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆเป็นกำรส่วนตวัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ของบริษทั 
หรือจำกบุคคลใดๆโดยอำศยัต ำแหน่งหนำ้ท่ีจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั     

6. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอในกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั
รับทรำบ และมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรท่ีส ำคญั   

7. คณะกรรมกำรบริษทั จะตอ้งไม่ด ำเนินกำรใดๆ อนัมีลกัษณะเช่นเดียวกนั หรือเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร
ของบริษทั ไม่วำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้น  

8. คณะกรรมกำรบริษทั จะไม่น ำขอ้มูลภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะไปใชแ้สวงหำผลประโยชน์
เพื่อตนเองและเพื่อผูอ่ื้นโดยอำศยัต ำแหน่งหนำ้ท่ีจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

9. คณะกรรมกำรบริษทั จะไม่ใหข้อ้มูลข่ำวสำร หรือใหส้ัมภำษณ์ใดๆต่อส่ือมวลชน หรือต่อสำธำรณชน ท่ี
อำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และกำรด ำเนินกำรของบริษทั           

 
1.3  จริยธรรมส าหรับ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท  
 จริยธรรมส ำหรับผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั เป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผูบ้ริหำร 
พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี ซ่ึงยึดมัน่ในหลกัคุณธรรม ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย นโยบำย ระเบียบขอ้บงัคบั วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงำมอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม   
 กำรประพฤติปฏิบติัอย่ำงมีจริยธรรม ไม่สำมำรถอธิบำยครอบคลุมไดทุ้กกรณี  ผูบ้ริหำร พนกังำน และ
คู่สัญญำของบริษทั พึงใชว้ิจำรณญำนท่ีดีเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบติั ในกำรตดัสินใจวำ่ส่ิงใดควรท ำ ส่ิงใดไม่ควรท ำ 
โดยค ำนึงถึงผลกระทบและช่ือเสียงของบริษทั และกำรรักษำกฎหมำย นโยบำย กฎ และระเบียบต่ำงๆเป็นประกำร
ส ำคญั ส่ิงส ำคญั ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั จะตอ้งยดึมัน่ในควำมซ่ือสัตยต่์อเพื่อนพนกังำน ลูกคำ้ 
คู่คำ้ และรับผดิชอบต่อกำรกระท ำและค ำพูดของตนเอง ท่ีไดแ้สดงออกไป ซ่ึงถือเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของ
ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั  
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2. หลกัส าคัญของจริยธรรมทางธุรกจิ  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั ตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในรำยละเอียด และปฏิบติัตำม
จริยธรรมทำงธุรกิจฉบบัน้ีดว้ยควำมเต็มใจ กรณีมีขอ้สงสัยให้ขอค ำปรึกษำจำกผูบ้งัคบับญัชำ ฝ่ำยกำรพนกังำน 
หรือทีมก ำกบักำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ ซ่ึงสำมำรถให้ค  ำแนะน ำและเสนอแนะได้อย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม ทั้งน้ี 
พนกังำนผูเ้ป็นผูบ้ริหำรทุกระดบั  มีหนำ้ท่ีสร้ำงบรรยำกำศในท่ีท ำงำนโดยยึดหลกัเมตตำธรรมและให้ควำมเขำ้ใจ 
สนบัสนุนใหพ้นกังำนทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบติัตำมหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจ และกฎระเบียบต่ำงๆของบริษทัท่ี
ไดก้  ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด  สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ไม่ให้ท ำกำรละเมิด หรือละเวน้กำร
ปฏิบติัตำมจริยธรรมทำงธุรกิจ และกฎระเบียบซ่ึงไดก้ ำหนดไว ้ ตลอดจนให้ค  ำแนะน ำ และตกัเตือนอยำ่งมีเหตุผล 
ทนัท่วงทีดว้ยควำมสุภำพ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์และไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบั
กำรกระท ำใดๆท่ีผิดกฎหมำย หรือเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำท่ีอำจน ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียให้แก่ตนเอง 
และบริษทั ตลอดจนให้ควำมเคำรพและสนบัสนุนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย  ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีประกำศใช้
ภำยในบริษทั หรือจำกหน่วยงำนก ำกบั  จริยธรรมทำงธุรกิจ  วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงำมของบริษทัอย่ำง
เคร่งครัด     
 
2.1 ความเช่ือถือได้ของข้อมูล  
 ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ขอ้มูลทำงกำรบญัชีและเอกสำรประกอบรำยกำรของบริษทัทุกรำยกำร 
ตอ้งแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตรงควำมเป็นจริง และจดัท ำข้ึนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สะทอ้นควำมเป็นจริง และจดัเก็บไว้
อย่ำงถูกตอ้งครบถว้นสอดคลอ้งกบันโยบำยและกฎหมำยต่ำงๆท่ีหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์
ก ำหนด  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั ตอ้งดูแล เก็บรักษำขอ้มูลและเอกสำรท่ีอยู่ในควำมดูแลของ
ตนไวเ้ป็นควำมลบั กำรฝ่ำฝืนอำจก่อให้เกิดปัญหำดำ้นกฎหมำยและปัญหำอ่ืนๆตำมมำ  รำยงำนและเอกสำรท่ีถูก
จดัเก็บในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ในรูปของเอกสำร เทปวีดีโอ วีซีดี เทปบันทึกเสียง ส่ือบนัทึกข้อมูลด้วยแสง 
ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เสียงบนัทึก และขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ขอ้มูลในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ( E- 
mail )  ไฟล์ขอ้มูลทั้งท่ีเก็บในแผ่นดิสเก็ท ยูเอสบี หรือในเซิร์ฟเวอร์ เทป และส่ืออ่ืนๆท่ีบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบั
บริษทัหรือกิจกรรมของบริษทั ในฐำนะพนกังำนของบริษทั และคู่สัญญำของบริษทั ท่ำนไม่สำมำรถเคล่ือนยำ้ย 
ท ำลำย หรือแกไ้ขเอกสำร และขอ้มูลเหล่ำนั้นก่อนครบก ำหนดกำรเก็บเอกสำรท่ีกฎหมำยก ำหนด ยกเวน้ไดรั้บ
อนุญำตจำกผูมี้อ ำนำจ   
 ท่ำนตอ้งยดึมัน่ในกำรปฏิบติัตำมระเบียบและกฎหมำยท่ีก ำหนดในเร่ืองน้ี หำกท่ำนพบขอ้บกพร่องในกำร
เก็บรักษำขอ้มูลหรือพบส่ิงผิดปกติในขั้นตอนใดทำงบญัชี ท่ำนควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชำให้รับทรำบ หรือแจง้ฝ่ำย
กำรพนกังำนของบริษทัใหรั้บทรำบทนัที  
 
 



- 22 - 
 

ส่ิงทีค่วรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 

 ห้ำมท ำขอ้มูลเท็จ ปกปิดขอ้มูลเท็จหรือบิดเบือนควำมจริงท ำให้ผูอ่ื้นเขำ้ใจผิดเก่ียวกบัขอ้มูลทำงบญัชี 
รำยกำรทำงบญัชี รำยงำนและขอ้มูลกำรปฏิบติังำนของบริษทัทั้งหมดไม่วำ่กรณีใด 

 หำ้มจดัท ำหรือใชบ้ญัชีลบัไม่วำ่เพื่อวตัถุประสงคใ์ด 
 หำกท่ำนไดรั้บกำรร้องขอจำกบุคคลภำยนอก คณะหรือตวัแทนจำกบุคคลภำยนอก เพื่อขอขอ้มูลทำงบญัชี 

รำยกำรทำงบญัชี รำยงำนและขอ้มูลกำรปฏิบติังำนหรือเอกสำรท่ีเก็บรักษำไวข้องบริษทั ท่ำนตอ้งหำรือ
กบัฝ่ำยกฎหมำยของบริษทัก่อนท่ีจะใหข้อ้มูลหรือด ำเนินกำรใดๆ  

 พึงระลึกไวเ้สมอว่ำ ข้อมูลท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทำงอีเมล์ เป็นข้อมูลของบริษัท
เช่นเดียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นเอกสำร   

 หำ้มจ่ำยเงินใหก้บัลูกคำ้ หรือคู่คำ้ ในกรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีไม่เหมำะสมหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัรำยกำรนั้น 
 หำ้มช ำระเงินสด ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรท ำธุรกิจส ำคญัหรือธุรกิจหลกัของบริษทั 
 รำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำ หรือฝ่ำยกำรพนกังำนรับทรำบทนัที เม่ือพบวำ่มีกำรฝ่ำฝืนเก่ียวกบักำรท ำบญัชี

หรือ มีกำรจดัท ำรำยกำรทำงกำรบญัชี รำยงำนและขอ้มูลกำรปฏิบติังำนของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้ง   
 หำกท่ำนมีหนำ้ท่ีอนุมติัค่ำใชจ่้ำยหรือค ำร้องใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรขอเบิกเงิน หรือรำยกำรในบญัชี ให้

ท่ำนอ่ำนและตรวจสอบดว้ยควำมระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจไดว้ำ่รำยกำรหรือค ำร้องขอมีขอ้มูลสนบัสนุน
ชัดเจน และได้ผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติัจำกผูมี้อ  ำนำจตำมล ำดับและมีกำรลงนำมในเอกสำรนั้นอย่ำง
ถูกตอ้งแลว้  

 หำกท่ำนมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัรำยงำนหรือรำยกำรทำงบญัชี ให้ท่ำนปรึกษำฝ่ำยกำรเงินและบญัชี หรือท่ีฝ่ำย
กฎหมำยของบริษทั  

 
2.2 การเกบ็รักษาข้อมูลลบัของบริษัท  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั จะไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภำยนอก ยกเวน้
ขอ้มูลท่ีไดน้ ำเผยแพร่ต่อสำธำรณชนแลว้  
 ข้อมูลลับของบริษัท คือ ข้อมูลหรือควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ท่ียงัมิได้เปิดเผยสู่
สำธำรณชน ซ่ึงอำจจะอยู่ในรูปขอ้มูลจำกกำรสนทนำในท่ีประชุม  ขอ้มูลท่ีปรำกฏเป็นเอกสำรต่ำงๆ หรือถูก
บนัทึกไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ขอ้มูลลบัของบริษทั รวมถึง ควำมลบัทำงกำรคำ้ ขอ้มูลผลิตภณัฑ์  แบบ 
หรือประเภทของประกนัภยัต่ำงๆ  ขอ้มูลสถิติ ซอร์ฟแวร์ สูตรหรือเทคนิคเฉพำะ ตวัเลขทำงกำรตลำด แผนธุรกิจ 
ขอ้มูลทำงกำรเงิน ขอ้มูลกำรคำ้ ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัพนกังำน ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ และคู่คำ้ของบริษทั เป็น
ตน้ ในฐำนะเป็นพนกังำนของบริษทั หรือเป็นคู่สัญญำกบับริษทั จึงมีหนำ้ท่ีตอ้งรักษำและปกป้องมิให้ขอ้มูลของ
บริษทั หรือของผูอ่ื้นท่ีอยู่ในควำมครอบครองของบริษทัหรือของตน ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด 
และตอ้งช่วยกนัสอดส่องดูแลมิให้บุคคลภำยนอกมำใช้ขอ้มูลลบัของบริษทัไปแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผูอ่ื้น หรือน ำไปใชโ้ดยผดิกฎหมำย      
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 กำรเปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทั อำจส่งผลต่อกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ของบริษทั หรือ ส่งผลกระทบต่อ
พนกังำน ลูกคำ้ บริษทั หรือกำรลงทุนใหม่ๆของบริษทั ดงันั้น กำรขโมยขอ้มูลลบัของบริษทั จึงถือเป็นกำรกระท ำ
ควำมผดิอยำ่งร้ำยแรง  ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั จึงมีหนำ้ท่ีรำยงำนให้บริษทัทรำบทนัทีหำกพบ
เห็นกำรกระท ำใดๆท่ีมีต่อขอ้มูลลบัของบริษทัในทำงท่ีมิชอบ  
 
ส่ิงทีค่วรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ  

 ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งสำมำรถแยกแยะไดว้ำ่อะไรเป็นขอ้มูลลบัทำงธุรกิจ  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั จะไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัทำงธุรกิจแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้ง หรือใหบุ้คคลภำยนอกบริษทัรับทรำบ 
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั จะไม่เปิดเผย ให้ขอ้มูล หรือส่งขอ้มูลลบัทำงธุรกิจของบริษทั

โดยใชเ้วบ็ไซตส์ำธำรณะ  
 ผูบ้ริหำร และ พนกังำนตอ้งหลีกเล่ียงกำรได้มำ ซ่ึงขอ้มูลโดยมิชอบ หำก ผูบ้ริหำรและพนักงำนไดรั้บ

ขอ้มูลดงักล่ำว จะตอ้งรีบแจง้ผูบ้งัคบับญัชำใหรั้บทรำบโดยทนัที  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีไดรั้บทรำบ หรือไดม้ำในระหว่ำงเป็น

พนกังำนของบริษทัใหก้บันำยจำ้งใหม่รับทรำบ 
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบของบริษทั โดยขออนุญำตจำกผูมี้

อ  ำนำจก่อนเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัทุกคร้ัง  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน และคู่สัญญำของบริษทั จะไม่ยุง่เก่ียว หรือกระท ำกำรใดๆเพื่อให้ไดม้ำ ซ่ึงขอ้มูลของ

ผูอ่ื้นโดยมิชอบ  
 ผูบ้ริหำร พนกังำน คู่สัญญำของบริษทั ตอ้งรำยงำนให้บริษทัทรำบทนัที หำกพบเห็นกำรโจรกรรมขอ้มูล

ของบริษทั  
 หำกมีขอ้สงสัยประกำรใดเร่ืองขอ้มูลลบั ใหข้อค ำปรึกษำจำกผูบ้งัคบับญัชำ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 หำก ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีส่วนรับผิดชอบในขอ้มูลลบัของบริษทั ผูบ้ริหำรและพนักงำนผูน้ั้น มี

หนำ้ท่ีตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ขอ้มูลของบริษทัไดจ้ดัเก็บไวอ้ยำ่งปลอดภยัดีแลว้ 
 
2.3  การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธารณชน  
 กำรใหข้อ้มูลใดๆเก่ียวกบับริษทั ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง และปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงั  ผูท่ี้ไม่
มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่ไดรั้บมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ขอ้มูลข่ำวสำร หรือให้สัมภำษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อ 
สำธำรณชนได ้รวมถึงห้ำมส่ือสำร ตีพิมพ ์ประกำศ ทั้งภำยนอก หรือภำยในองคก์ร ไม่วำ่จะเป็นกำรส่ือสำรดว้ย
วำจำ หรือลำยลกัษณ์อกัษร อนัมีลกัษณะเป็นกำรบิดเบือน ประสงคร้์ำย หรือท ำลำยช่ือเสียงของบริษทั บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลใดกต็ำม                  
 
2.4 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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 ผูบ้ริหำร และพนกังำน อำจเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทั ซ่ึงเป็นขอ้มูลภำยในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผย  หรือ เป็นขอ้มูล
ของผูอ่ื้น ท่ีอยู่ในควำมครอบครองของบริษทั  ผูบ้ริหำรและพนกังำน อำจไดรั้บรู้ขอ้มูลลบับำงอย่ำงของบริษทั 
เช่น รู้วำ่บริษทัจะมีแผนควบรวมกิจกำร  ไดรั้บรู้เร่ืองกลยทุธ์ทำงกำรตลำด รู้ขอ้มูลดำ้นกำรเงิน กำรด ำเนินกำรทำง
กฎหมำย  กำรเลือกคู่สัญญำ หรือกำรตกลงเจรจำทำงกำรคำ้ใดๆ ขอ้มูลเหล่ำน้ีถือเป็น “ข้อมูลส ำคญั” และมี
ผลกระทบต่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และมูลค่ำหลกัทรัพยข์องบริษทั หำกผูใ้ดแสวงหำประโยชน์โดยใช้ขอ้มูล
ภำยใน เพื่อให้ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป ซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทั ผูน้ั้นจะมีควำมผิดตำมกฎหมำย  ทั้งน้ี     ผูท่ี้ไดรั้บ
ทรำบขอ้มูลส ำคญัดงักล่ำวจำกบุคคลภำยในบริษทั  จะตอ้งรับผิดตำมกฎหมำยในฐำนะ ผูห้ำประโยชน์ จำกขอ้มูล
ภำยในของบริษทัดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน ตอ้งป้องกนัและระมดัระวงัมิให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่ำวต่อบุคคลภำยนอกไม่วำ่จะโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม รวมถึงห้ำมเปิดเผยต่อเพื่อน และบุคคลภำยใน
ครอบครัว เพรำะบุคคลเหล่ำน้ี อำจจะเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหก้บัผูอ่ื้นรับทรำบได ้ 
 กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภำยใน ถือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และนโยบำยของบริษทั และยงั
ท ำลำยกลไกของตลำดและควำมเช่ือมัน่ของนกัลงทุน  ยิ่งกว่ำนั้น ยงัถือเป็นควำมขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ
บริษทั  ผูฝ่้ำฝืน        จะถูกด ำเนินกำรทำงวนิยั ถูกเลิกจำ้ง และอำจถูกลงโทษตำมกฎหมำยเก่ียวกบัฝ่ำฝืนกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยใน (Trade Insider) บทลงโทษตำมกฎหมำยไม่เพียงแต่มีผลกระทบกบัตวัพนกังำน แต่
อำจส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น เช่น ครอบครัว เพื่อน พนกังำนคนอ่ืน และ บริษทัฯดว้ย   
 
ส่ิงทีค่วรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 

 ห้ำมมิให้ซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยโ์ดยอำศยัขอ้มูลของบริษทั ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก รวมถึง
ขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงกำรลงทุนหรือกลยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษทั 

 ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลภำยในท่ีไดรั้บทรำบจำกกำรปฏิบติังำนให้แก่ผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมควำม
จ ำเป็นของกำรด ำเนินธุรกิจโดยชอบ 

 พึงระลึกไวเ้สมอวำ่ ท่ำนอำจรับรู้ขอ้มูลภำยในของบริษทั ท่ียงัมิไดเ้ผยแพร่ต่อสำธำรณชน  ดงันั้น  กำร
ส่ือสำรและให้ขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอกหรือบุคคลภำยในบริษทั ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้น ท่ำนตอ้งใช้
ควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษ   

 หำ้มส่งขอ้มูลภำยในของบริษทัผำ่นเวบ็ไซตส์ำธำรณะ และลงในกระดำนข่ำวทำงอินเตอร์เน็ต   
 ผูบ้งัคบับญัชำ ตอ้งคอยสอดส่องและป้องกนัมิให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ หรือผูใ้ด ฝ่ำฝืนกฎหมำยและนโยบำย

ในเร่ืองน้ีของบริษทั   
 หำกท่ำนมีขอ้สงสัยเก่ียวกบักำรใชข้อ้มูลภำยใน โปรดขอค ำแนะน ำจำก ทีมก ำกบักำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ ์ 

 
2.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  
 ในกำรท ำงำนให้กบับริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำนจะตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได ้และไม่ยอมให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
สมำชิกในครอบครัว เครือญำติ เพื่อน หรือคู่คำ้ของตน โดยใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ี หรือโอกำสต่ำงๆ จำกกำรท ำงำนใน
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บริษทั หำก ผูบ้ริหำรและพนกังำน มี หรือ อำจมีผลประโยชน์ของตนขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั ผูบ้ริหำร 
และพนกังำน จ ำเป็นตอ้งงดกำรพิจำรณำ และตดัสินใจในกิจกรรมใดๆ ท่ีตนมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบั ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และช้ีแจงรำยละเอียดของกำรมี หรืออำจมีผลประโยชน์
ขดัแยง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำของตน หรือ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลรับทรำบ  ยิ่งไปกวำ่นั้น พนกังำนตอ้งไดรั้บกำร
อนุญำตจำกบริษทัก่อนทุกคร้ังท่ีผูบ้ริหำร หรือพนกังำน จะตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆท่ีอำจก่อให้เกิดผลประโยชน์
ขดัแยง้กบับริษทัข้ึน       
 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อำจเกิดข้ึนในหลำยรูปแบบ ดงันั้น บริษทั จึงไดก้ ำหนดแนวทำงท่ี ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนพึงตอ้งปฏิบติัตำม ดงัน้ี        
 
1.การรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน  
 ผูบ้ริหำรและพนักงำน จะไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตวัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ของ
บริษทั หรือจำกบุคคลอ่ืนใด อนัเน่ืองจำกกำรท ำงำนในนำมบริษทั 
  ผูบ้ริหำร และพนักงำน จะตอ้งไม่กู ้ให้กู ้หรือขอเร่ียไรทรัพยสิ์นเงินทองจำกลูกคำ้ หรือผูท้  ำธุรกิจของ
บริษทั เวน้แต่เป็นกำรกูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงินในฐำนะลูกคำ้ตำมปกติ  
 
2.การประกอบธุรกจิอ่ืนนอกบริษัท   

ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะตอ้งไม่ปฏิบติังำนให้กบัผูอ่ื้น ท ำธุรกิจภำยนอก หรือ ท ำงำนส่วนตวั ท่ีอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบติังำนและผลประโยชน์ของบริษทั โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรประกอบธุรกิจ หรือกำรเขำ้ไป
มีส่วนร่วมในธุรกิจ ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั ไม่ว่ำ ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน เหล่ำนั้น จะ
ไดรั้บประโยชน์โดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มก็ตำม 

 
3.การรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกจิ  
 ผูบ้ริหำร และพนักงำน พึงหลีกเล่ียงกำรรับของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจำกคู่คำ้ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เวน้แต่ในโอกำสตำมเทศกำลหรือตำมประเพณีท่ีส ำคญัๆ  แต่ไม่ควรจะมีมูลค่ำสูง  

เพื่อประโยชน์ในทำงธุรกิจของบริษทั บำงคร้ังผูบ้ริหำร และพนกังำน จ ำเป็นท่ีจะตอ้งรับกำรเล้ียงรับรอง
ทำงธุรกิจไดจ้ำกคู่คำ้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม พึงหลีกเล่ียงกำรรับเล้ียงรับรองจำก       
ผูท่ี้คำดหวงัใหบ้ริษทัใหง้ำน หรือ ใหก้ำรพิจำรณำขอ้เสนอของตนเป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้  

 
    

ส่ิงทีค่วรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 

 ใหใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัในกำรให ้หรือ รับของขวญั หรือกำรเล้ียงรับรองท่ีมีลกัษณะไม่ปกติ และ
มีมูลค่ำสูง ทั้งน้ี อำจจะเป็นกำรใหห้รือรับสินบนทำงธุรกิจได ้ 
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 หลีกเล่ียงกำรรับผลประโยชน์ส่วนตวั หรือ มีส่วนในผลประโยชน์อ่ืนใดจำกค่ำใชจ่้ำยของบริษทั ไม่วำ่จะ
ด ำเนินกำรผำ่นตวัแทน หรือหน่วยงำนภำยนอกก็ตำม 

 หำ้มใชท้รัพยสิ์น และขอ้มูลของบริษทั หรือต ำแหน่งหนำ้ท่ี เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตวั  
 ไม่เบียดบงัเวลำ หรือใชเ้วลำท ำงำนของบริษทั ท ำกิจกรรมอยำ่งอ่ืนท่ีมิใช่กิจธุระของบริษทั  
 อยำ่ใช้ขอ้มูลของบริษทั ซ่ึงมิไดเ้ปิดเผยทัว่ไปแก่สำธำรณชน แสวงหำประโยชน์ส่วนตวั หรืออำจส่งผล

เสียต่อบริษทั 
 หลีกเล่ียงกำรลงทุน กำรด ำเนินกำร หรือท ำกิจกรรมใดๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรใชว้ิจำรณญำณของ

ท่ำนในกำรตดัสินใจใดๆท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทั 
 แจง้ใหบ้ริษทัรับทรำบ หำกท่ำนมีกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั  หรือ

รำยงำนให้บริษทั หรือผูบ้งัคบับญัชำรับทรำบ หำกพบเห็นกำรกระท ำของผูบ้ริหำร หรือพนกังำนท่ีอำจ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดัแยง้  

 
 กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศกำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งบริษทั โรงงำน 
ส ำนกังำน สำขำ ตวัแทน กำรท ำธุรกรรมกำรคำ้กบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำย หรือกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรในต่ำงประเทศ จะตอ้ง
ค ำนึงถึงและปฏิบติัให ้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยภำยในท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศต่ำง ๆ ท่ีบริษทัเขำ้ไปลงทุน และปฏิบติั
ตนเป็นพลเมืองท่ีดีในแต่ละทอ้งถ่ิน นอกจำกน้ียงัตอ้งค ำนึงถึงสภำพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ 
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 
 
2.6 การปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท 
 ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทั มิให้สูญ
หำย เสียหำย น ำไปใชใ้นทำงท่ีผดิ ถูกลกัขโมย ถูกท ำลำย หรือน ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้น  
 ทรัพยสิ์นของบริษทั หมำยควำมรวมถึง เงินสด เคร่ืองมือทำงกำรเงิน เอกสำรทำงธุรกิจ บนัทึกขอ้มูลทำง
กำรเงินและบญัชี รำยงำนทำงกำรเงิน ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ยำนพำหนะของบริษทั เป็นตน้  
 ขอ้มูลของบริษทับำงอย่ำง เช่น บนัทึก หรือรำยงำนทำงกำรเงิน  ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มีหน้ำท่ี
ตอ้งควบคุมมิให้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นสำระส ำคญัถูกเปิดเผยสู่สำธำรณชน ต่อหน่วยงำนภำยในอ่ืนๆของบริษทั หรือต่อ
บุคคลภำยนอกท่ีมิได้เก่ียวข้อง และมีหน้ำท่ีต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด เพื่อป้องกันไวซ่ึ้งข้อมูลท่ีเป็น
ควำมลบัดงักล่ำว รวมถึงกำรจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัดว้ย            

 
 

2.7 การข่มขู่ คุกคาม และการเลือกปฏิบัติ 
 กำรคุกคำมในสถำนท่ีท ำงำน ถือเป็นพฤติกรรมท่ียอมรับไม่ได ้และถือเป็นกำรละเมิดศกัด์ิศรีควำมเป็น
มนุษย ์ กำรคุกคำมอำจเกิดข้ึนในหลำยรูปแบบ เช่น กำรคุกคำมทำงเพศ เกิดข้ึนดว้ยกำรใช้วำจำหรือกระท ำกำร
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ใดๆท่ีมีลกัษณะล่วงเกินทำงเพศ ผูอ่ื้น กำรคุกคำมอำจรวมถึงกำรกระท ำใดๆท่ีเป็นกำรโจมตี ใส่ร้ำย ป้ำยสี  หรือ
แสดงกำร ดูหม่ินผูอ่ื้น รวมถึงกำรข่มขู่ เขียนขอ้ควำมและภำพวำด หรือเรียกผูอ่ื้นโดยใชถ้อ้ยค ำภำษำท่ีหยำบคำย  
กำรคุกคำมน้ี ถือเป็นรูปแบบหน่ึงของกำรเลือกปฏิบติั ซ่ึงขดัต่อกฎหมำยและสิทธิขั้นพื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย ์ 
 กำรเลือกปฏิบติั คือ กำรปฏิบติัต่อบุคคลทัว่ไปอย่ำงไม่เสมอภำค และหมำยควำมรวมถึงกำรปฏิบติัต่อ
บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นพิเศษแตกต่ำงจำกผูอ่ื้น โดยน ำเหตุผลทำงเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำบนั ฐำนะทำง
สังคม ควำมสัมพนัธ์ส่วนตวั มำเป็นปัจจยัในกำรพิจำรณำ ถือเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นธรรม และเป็นพนัธะของบริษทัท่ี
จะตอ้งท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจไดว้ำ่ในท่ีท ำงำนของบริษทั จะไม่มีกำรเลือกปฏิบติัต่อพนกังำน  
 บริษทัมีนโยบำยท่ีจะใหส้ถำนท่ีท ำงำนปรำศจำกกำรข่มขู่ คุกคำม และเลือกปฏิบติั และมีหนำ้ท่ีแกไ้ขหำก
รับทรำบวำ่มีกำรกระท ำดงักล่ำวเกิดข้ึนในบริษทั  หำกพนกังำนไดรั้บทรำบวำ่มีกำรข่มขู่ คุกคำม หรือมีกำรเลือก
ปฏิบติั เกิดข้ึนในบริษทั  พนกังำนจะตอ้งไม่น่ิงเฉย หรือยอมใหพ้ฤติกรรมดงักล่ำวด ำเนินต่อไปอยำ่งไม่เหมำะสม  
 
ส่ิงทีค่วรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 

 ควรน ำค ำถำมหรือควำมกงัวลใจเก่ียวกบักำรข่มขู่ คุกคำม และกำรเลือกปฏิบติัมำปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำ 
ฝ่ำยกำรพนกังำน หรือทีมก ำกบักำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ ์  

 ควรใหค้วำมเคำรพและรักษำมำรยำทต่อพนกังำน ลูกคำ้ ผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงผูท่ี้มำติดต่อ
ธุรกิจกบับริษทั 

 ห้ำมใชว้ำจำ หรือกระท ำกำรใดๆท่ีเป็นกำรละเมิด ดูหม่ิน หรือหม่ินประมำทผูอ่ื้น กรณีท่ีเป็นกำรกระท ำ
โดยบริสุทธ์ิใจ หำกมีผูใ้ดมำแจ้ง หรือ บอกว่ำท่ำนก ำลงัสร้ำงควำมไม่พอใจ และขอให้ท่ำนหยุดกำร
กระท ำดงักล่ำว ใหท้่ำนหยดุกำรกระท ำนั้นทนัที   

 หำกท่ำนถูกละเมิดไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำด้วยวำจำ หรือพฤติกรรมใดๆ  จงอย่ำน่ิงเฉยและให้เตือน
ผูก้ระท ำดว้ยควำมสุภำพใหห้ยดุกำรกระท ำนั้น 

 โปรดหลีกเล่ียงกำรลอ้เลียน วจิำรณ์ หรือเรียกบุคคลอ่ืนโดยใชภ้ำษำท่ีไม่เหมำะสม   
 
3. แนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติในการด าเนินธุรกจิ 
3.1 ความรับผดิชอบของบริษัท 
 บริษทั มีหน้ำท่ีน ำประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจมำบงัคบัใช้ภำยในบริษทัให้เกิดประสิทธิผล และจดัท ำ
กฎระเบียบและนโยบำยต่ำงๆให้สอดคลอ้งกบัจริยธรรมทำงธุรกิจน้ี รวมทั้งจดัท ำส่ือต่ำงๆเพื่อให้ ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคน เขำ้ใจและปฏิบติัตำมได ้โดยด ำเนินกำรดงัน้ี  

 จดัท ำนโยบำยและขั้นตอนต่ำงๆใหมี้ควำมชดัเจน 
 ใหก้ำรฝึกอบรมและเผยแพร่ควำมรู้ผำ่นส่ือต่ำงๆ  
 สร้ำงช่องทำงส่ือสำรใหพ้นกังำนสำมำรถขอค ำปรึกษำ แนะน ำ ร้องเรียนหรือรำยงำนกำรฝ่ำฝืนกบับริษทั

ได ้
 จดัใหมี้หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบในกำรควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ 
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 หำกมีกำรร้องเรียน หรือกำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงโทรศพัท์ โทรสำร หรืออีเมล์  ซ่ึงพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
เร่ืองร้องเรียนนั้นมีมูล และไดร้้องเรียนโดยสุจริต  บริษทัจะท ำกำรสอบสวนหำควำมจริงในเร่ืองนั้นอยำ่งรวดเร็ว 
และเป็นควำมลบั  หำกสรุปได้ว่ำเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนหรือรำยงำนนั้น เป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมทำงธุรกิจจริง 
บริษทัจะด ำเนินกำรทำงวินัยกบัผูท่ี้ฝ่ำฝืนตำมควำมเหมำะสม และหำมำตรกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืน หำกจ ำเป็น 
บริษทัจะตอ้งแจง้หน่วยงำนของรัฐใหรั้บทรำบดว้ย  
  
3.2 หน้าทีข่องผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา 
 ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบั ควรให้ค  ำปรึกษำ และค ำแนะน ำ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนให้ปฏิบติัตำมหลกั
จริยธรรมในกำรท ำงำนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ทั้ งน้ี เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในประมวลจริยธรรมมำกข้ึน 
ผูบ้งัคบับญัชำ ควรส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ตั้งค  ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมวลจริยธรรมในกำรท ำงำน และให้
ค  ำปรึกษำ ค ำแนะน ำท่ีถูกตอ้งเหมำะสมแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำก่อนด ำเนินกำรใดๆต่อไป  บริษทัคำดหวงัให้ผูบ้ริหำร
ทุกคน มีส่วนส ำคญัในกำรส่งเสริมให้บริษทัด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีมำตรฐำน โดยยึดหลกัจริยธรรม และมีธรรมำ      
ภิบำล  ฉะนั้น ผูบ้ริหำรทุกระดบั จึงมีหน้ำท่ีเป็นผูน้ ำในกำรสร้ำงบรรยำกำศในท่ีท ำงำนให้พนกังำนร่วมมือกนั
ปฏิบติัตำมกฎระเบียบและคอยสอดส่องพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ คอยให้ค  ำแนะน ำตกัเตือน เช่นจดัให้มี
กำรอบรม กำรส่ือสำรในเร่ืองกฎระเบียบ และให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินยัแก่ผูฝ่้ำฝืน อน่ึง หำกผูบ้งัคบับญัชำไม่
ด ำเนินกำรตำมหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งใหก้ำรฝึกอบรม ส่ือสำร และด ำเนินกำรทำงวนิยักบัผูท่ี้ฝ่ำฝืน ท่ำนอำจถูกด ำเนินกำร
ทำงวนิยัดว้ยเช่นกนั  
 
3.3 พนักงาน 
 พนกังำน มีหนำ้ท่ีอ่ำน ศึกษำ และท ำควำมเขำ้ใจในรำยละเอียดต่ำงๆของประมวลจริยธรรมในกำรท ำงำน
ฉบบัน้ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนโดยตรง ดว้ยเหตุน้ี พนกังำนจึงมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

 เขำ้รับกำรฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในเร่ืองจริยธรรมในกำรท ำงำน 
 ให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวนและให้ขอ้เท็จจริง กรณีมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัจริยธรรมในกำรท ำงำน

หรือกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ 
 ท่ำนตอ้งมัน่ใจว่ำกำรปฏิบติัตนและกำรท ำหน้ำท่ีของท่ำนถูกตอ้งตำมกฎหมำยและจริยธรรมในกำร

ท ำงำน 
 หำกท่ำนมีขอ้สงสัยว่ำจะตอ้งปฏิบติัอย่ำงไรให้ถูกตอ้ง ให้ท่ำนขอค ำปรึกษำและขอค ำแนะน ำก่อนเร่ิม

ด ำเนินกำรใดๆ จำกผูบ้งัคบับญัชำ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 หำกพบกำรกระท ำอนัใดท่ีน่ำสงสัยวำ่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและจริยธรรมในกำรท ำงำน ให้รีบรำยงำน

ผูบ้งัคบับญัชำ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบทนัที  
3.4 หน้าทีข่องคู่สัญญาของบริษัท  
 ส ำหรับคู่สัญญำของบริษทั มีหนำ้ท่ีตอ้งท ำควำมเขำ้ใจในประมวลจริยธรรมในกำรท ำงำนท่ีบริษทัแจกให ้
และปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด ทั้งน้ี ฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งอธิบำยให้คู่สัญญำของบริษทัเขำ้ใจถึงวตัถุประสงค ์
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และสำระส ำคญัของประมวลจริยธรรมในกำรท ำงำนก่อนลงนำมรับทรำบวำ่จะปฏิบติัตำมประมวลจริยธรรมฉบบั
น้ี และก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมใดๆกบับริษทั      
 
3.5 การรายงานในกรณทีีส่งสัยว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมในการท างาน  
 หำกท่ำนพบ หรือทรำบวำ่มีพนกังำน  ผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ คู่สัญญำ ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำ หุ้นส่วนหรือ 
บุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ได้ฝ่ำฝืนจริยธรรมในกำรท ำงำนขอ้หน่ึงขอ้ใด ท่ำนตอ้งรีบแจง้เร่ืองดงักล่ำวให้
ผูบ้งัคบับญัชำในสำยงำนของท่ำน สำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  หรือทีมก ำกับกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์
รับทรำบ โดยสำมำรถรำยงำนผำ่นทำงโทรศพัท ์อีเมล์ จดหมำย หรือแจง้เป็นกำรส่วนตวั เพื่อให้บริษทัด ำเนินกำร
สอบสวนเร่ืองร้องเรียนดังกล่ำวต่อไป ทั้งน้ี บริษทัคำดหวงัว่ำพนักงำนทุกคนจะได้ให้ควำมร่วมมือในกำร
สอบสวนเพื่อหำขอ้เทจ็จริง เพื่อหำทำงป้องกนัและแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวต่อไป   
 
3.6 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 บริษทัจะให้ควำมคุม้ครองส ำหรับผูร้้องเรียน ท่ีไดพ้บเห็นหรือถูกกระท ำจำกกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือ
ประมวลจริยธรรมในกำรท ำงำน อน่ึง ผูท่ี้ใชจ้ริยธรรมในกำรท ำงำนฉบบัน้ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ข่มขู่ผูอ่ื้น หรือแพร่
ข่ำวลือ หรือเพื่อตอ้งกำรท ำลำยช่ือเสียงผูอ่ื้นโดยมิชอบ ผูก้ระท ำจะถูกด ำเนินกำรทำงวนิยัจำกบริษทั  
 
3.7 การด าเนินการทางวนัิย 
 กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมในกำรท ำงำน ฝ่ำฝืนกฎระเบียบ หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย อำจก่อใหเ้กิดผลเสียหำยอยำ่ง
ร้ำยแรงต่อผูก้ระท ำและต่อบริษทั กำรฝ่ำฝืนในบำงเร่ืองอำจเป็นควำมผิดทำงอำญำและมีบทลงโทษดว้ยกำรถูก
ปรับ จนถึงโทษจ ำคุก และยงัเป็นกำรท ำลำยสัมพนัธภำพระหวำ่งบริษทักบัลูกคำ้ และผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ 
ซ่ึงอำจท ำใหเ้สียสิทธิต่ำงๆในกำรกำรด ำเนินธุรกิจ 
 พนกังำนท่ีฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมฉบบัน้ี หรือฝ่ำฝืนกฎระเบียบหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย อำจถูกด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำย หรือ อำจถูกลงโทษทำงวนิยั จนถึงขั้นเลิกจำ้งได ้โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 
 
3.8 การยกเว้นการปฏิบัติตาม 
 กำรละเมิดต่อประมวลจริยธรรมในกำรท ำงำนฉบบัน้ีเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม อำจมีกำร
ยกเวน้ หรือไม่ด ำเนินกำรตำมท่ีประมวลจริยธรรมในกำรท ำงำนฉบบัน้ีบำงกรณี ทั้งน้ีตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำและ
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัในกรณีดงักล่ำว ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวต่อผู ้
ถือหุน้ดว้ย 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในรอบปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เมืองไทยประกันภยั จ  ากัด (มหาชน) 
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน คือ คุณชูศกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั  เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คุณอโศก วงศช์ะอุ่ม และคุณพิลาศ  พนัธโกศล เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่าย
บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัประชุมรวม 4 คร้ัง กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม
ครบองคป์ระชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจ าปี 2562 จ  านวน 1 คร้ัง และมีการ
ประชุมร่วมกบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เพื่อสอบทานแผนการสอบ
บญัชีและความเป็นอิสระในการสอบบญัชี ประชุมพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินระหวา่ง
กาล ภายหลงัสอบทาน ส าหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2563 จ  านวน 3 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งตามแนวทาง
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานก ากบั ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
1. สอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

โปร่งใสและปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ สิทธิของผูถื้อหุ้น สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดุลของผูบ้ริหาร 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ 

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุม
ภายในระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงาน เพื่อควบคุมประสิทธิผลของการด าเนินงาน การใชท้รัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดขอ้ผดิพลาด ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ความเช่ือถือไดแ้ละครบถว้นของขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการ
ปฏิบติังาน 

3. สอบทานงบการเงินประจ าปี 2562 และงบการเงินรายไตรมาสประจ าปี 2563 ของบริษทัเพื่อให้มัน่ใจวา่
ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี 2543 ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได ้
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีร่วมประชุมพิจารณางบการเงิน ไดส้อบทานและสอบถาม
ผูส้อบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล 
รายการปรับปรุงบญัชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

4. ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอตัราก าลงั นอกจากน้ี
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแผนการตรวจสอบประจ าปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนบนพื้นฐานของ
การประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเส่ียงของบริษทั 

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั เช่น กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการฉอ้ฉล การคอร์รัปชัน่ เป็นตน้  

6. สอบทานแผนการสอบบญัชีและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและ
ค่าตอบแทนแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2564 ได้
แต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4812 และ/หรือ นางสาวรัชดา 
ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ระบบบญัชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 

 
  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

  นายชูศกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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Profile of the directors, executives, authorized persons, Head of Accounting 

and Finance Group, Head of Accounting Department, Company Secretary and 

contact person in case of  foreign company 
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Profile of the directors, executives, authorized persons, Head of Accounting and Finance Group, Head of Accounting Department, Company Secretary and contact person in case of  foreign 
company 
1. Profile of the directors, executives, authorized persons (if any), and Company Secretary  

1.1 Profile of the directors, executives, authorized persons and Company Secretary as follows.  
Name-Last name/ 

Position/ 
Age 

Education / Training 

No. of Shares 
in the 

Company Family relationship between 
Directors and executives 

Working Experience 

Date of Appointment  
  

(Years 
old) 

  

 
 (%)  Year Position Name of organization/ 

Company/ Type of business 

Mr. Photipong 
Lamsam 

87 MBA, Temple University ,USA. 
 

3.016 Father of Mrs. Nualphan 
Lamsam and Mr. Sara Lamsam   
Brother of Mr. Jingjai 
Hanchanlash’s wife  
Cousin of Mrs. Sujitpan 
Lamsam  
Uncle of Mr. Krisada Lamsam 
Uncle of Mrs. Jittakarn 
Lamsam  
 

2017-Present Honorary 
Chairman 

Sermsuk Plc. 

Chairman    2018-Present Director Satera Pattana Co., Ltd. 
18 June 2008    2009-Present Chairman Muang Thai Group Holding 

Co., Ltd. 
     2009-Present Chairman Muang Thai Holding Co., Ltd. 
     2009-Present Chairman Muang Thai Asset Co., Ltd 
     2008-Present Chairman Phatra Leasing Plc. 
     2003-Present Director Chulinwong Co., Ltd 
     2003-Present Director Phatra Samphant Co.,Ltd. 
     1983-Present Chairman Muang Thai Life Assurance 

Plc. 
     2003-2018 Director  Lam Sam Estate Co.,Ltd. 
      2011-2017 Chairman Sermsuk Plc. 
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Mr. Jingjai 
Hanchanlash 
Vice Chairman 
30 July  2014 

78 Ph.D. (Public Law), CAEN 
University, France  
- Certificate in Management from 
Western Ontario University, 
Canada   
- Certificate in Project  Analysis 
from Connecticut University, 
USA.   
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2003 
-Audit Committee Program (ACP) 
2007 

0.271 Brother-in-law of  Mr. Photipong 
Lamsam 
Brother-in-law of  Mrs. Sujitpan 
Lamsam  
Uncle-in-law of Nualphan 
Lamsam, Mr. Sara Lamsam,   
Mr. Krisada Lamsam and  Mrs. 
Jittakarn Lamsam  
  

2016-Present 
 

Vice Chairman Muang Thai Insurance Plc. 

   2016-Present 
 
2016-Present 
 
 
2017-Present 
 
1999-2017 
 
2020-Present 

Executive 
Director 
Chairman 
 
 
Advisor 
 
Director  
 
Advisor to the 
Executive Board 

Centre for European Studies 
at Chulalongkorn University  
The Canada-Thailand 
Economic Cooperation 
Foundation  
University of Thai Chamber of 
Commerce Council  
University of Thai Chamber of 
Commerce Council  
Loxley Plc. 

   2017-2018 
2014-Present 

Member 
Facilitator 

Thailand Environment Institute 
Princess Galyani Vadhana 
Institute of Music 

     2003- 2019 Director SPIE Oil & Gas Services 
Co.,Ltd. 

       2007-2017 Director National Science and 
Technology Development 
Agency (NSTDA) 

        2005-Present Director and 
Executive 
Director 

Asian Phytoceuticals Public 
Company Limited 
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        2004-Present Honorary Consul Jamica for Thailand 
         2004-Present Chairman Alliance Francaise 
          2001-Present Independent Director Laguna Resorts & Hotels Plc. 
         2000-Present Independent Director Thai Wah Food Products 

Plc. 
        1999-Present Executive Chairman Gimbel Excimer Laser Eye 

Centre 
         1999-Present Director Thai-French Business 

Council 
         1999-Present 

1997- Present 
1996-Present 

Director  
Vice Chairman 
Director 

Development Cooperation 
Foundation 
Thai Chamber of Commerce 
Mekong Region Law Center 

Mrs. Sujitpan 
Lamsam  
Vice Chairman and 
Member of Executive 
Committee 
 
18 June 2008 

62 - M.A. (Honors) in Economics, 
Cambridge University, UK  
- M.S. (Management), 
Massachusetts 
Institute of Technology ,USA 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2004 
-Executive Program, Standford 
Graduate School of Business, 
Standford University, USA 

1.017 Cousin of Mr. Photipong 
Lamsam  
Cousin of Mr. Jingjai 
Hanchanlash’s wife  
Aunt of Mrs. Nualphan 
Lamsam, 
Mr. Sara Lamsam,   
Mr. Krisada Lamsam  
and  Mrs. Jittakarn Lamsam  

 

2017-Present Director Fuchsia Venture Capital 
Co.,Ltd. 
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     2016-Present 
2009-Present 

Vice Chairman 
Executive Chairman 

KASIKORNBANK 
Plc.Muang Thai Life 
Assurance Plc. 

     2009-Present Director Muang Thai Holding Co., 
Ltd. 

     2009-Present 
2007-Present 
 
2005-Present 

Director  
Director  
 
Member of Risk 
Management 
Committee 

Muangthai Asset Co., Ltd  
Muang Thai Group Holding 
Co., Ltd.  
Muang Thai Life Assurance 
Plc 

   

 

   1999-Present Director  Muang Thai Life Assurance 
Plc. 

       1998-Present Member of Risk 
Oversight Committee KASIKORNBANK Plc. 

       2008-2019 Chairman of 
Executive Committee  Muang Thai Insurance Plc. 
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Mrs. Nualphan 
Lamsam 
President and Chief 
Executive Officer and 
Member of Executive 
Committee 
1 March 2010 

55 - M.Ed. (Educational Leadership 
Administration), 
Boston University ,USA 
- Director Certification Program 
(DCP) 2005 

6.147 Daughter of  Mr. Photipong 
Lamsam  
Sister of Mr. Sara Lamsam  
Niece of Mr. Jingjai 
Hanchanlash’s wife 
Niece of Mrs. Sujitpan Lamsam  
Cousin of Mr. Krisada Lamsam 
and  Mrs. Jittakarn Lamsam 

2019-Present Director Royal Bangkok Symphony 
Orchestra Foundation under 
the Royal Patronage of HRH 
Princess Sirivannavari 
Narirat 

       2019-2020 Advisor to the Board 
of Directors 

Thai Institute of Directors 
(IOD) 

        2018-Present Director Ramathibodi Foundation 
under the royal patronage 
of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri 
Sirindhorn  

       2018-Present Director The Promotion of Academic 
Olympiad and Development 
of Science Education 
Foundation   

         

         2018-2020 Director Raks Thai Foundation 

  

       2018-Present Director Suvarnachad Company 
Limited under the Royal 
Pratonage 

         2018-Present Director The Crown Prince Hospital 
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       2017-Present Secretary General Board of Trade of Thailand 
and The Thai Chamber of 
Commerce 

         2017-Present Advisor The Crown Property Bureau  
         2016-Present 

2015-Present 
Qualified Committee 
Honorary consul 

Assumption University 
Council  
The republic of Lithuania for 
Thailand 

         2010-Present Director Phatra Leasing Plc. 
         2010-Present Advisor to the 

President  
Muang Thai Life Assurance 
Plc. 

         2010-Present Advisor  Muang Thai Real Estate Plc 
         2010-Present Advisor to the Board Muang Thai Group Holding 

Co., Ltd. 
         2009-Present Honorary Chairman Saint Sonore (Bangkok) Co., 

Ltd. 
         2017-2019 Investment Director Thai Institute of Directors 

(IOD) 
         2018-2019 Director  Do Day Dream Plc. 
         2016-2018 Independent Director Do Day Dream Plc. 
         2014-2017 Member Thailand National Identity 

Board 
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         2014-2017 The expert panel Ministry of Social 
Development and Human 
Security 

          2014-2016 Advisor to the 
President 

The National Legislative 
Assembly 

Mr. Sara Lamsam  
Director and 
and Member of 
Executive Committee 
 
18 June 2008 

51 - Master of Science in 
Administration, Boston University, 
USA 
- Bachelor of Business in 
Administration, Northeastern 
University, USA 
- Director Certification Program 
(DCP) Batch 4, Year 2000 
-Advanced Management 
Program, Harvard Business 
School USA. 
-Global Business Leaders 
Program, LEAD Business 
Institute, a partner of Cornell 
University USA. 

1.640 Son of Mr. Photipong Lamsam  
Brother of Mrs. Nualphan 
Lamsam  
Nephew of Mr. Jingjai 
Hanchanlash’s wife 
Nephew of Mrs. Sujitpan 
Lamsam  
Cousin of Mr. Krisada Lamsam 
and  Mrs. Jittakarn Lamsam  

2019-Present 
 
2018-Present 
 
 
 
2017-Present 
2015-Present 
 
2017-Present 

Director  
 
Member of the 
Corporate and 
Governance 
Committee  
Director  
Chairman and 
Director  
Advisor, Member of 
Risk Management 
Committee, Board of 
Trade of Thailand 

Bangkok Art and Culture 
Foundation 
KASIKORNBANK Plc.  
 
 
 
Fuchsia Venture Capital 
Co., Ltd.  
Thai General Insurance 
Association 
Thai Chamber of Commerce 

      2016-Present 
2016-Present 

Director  
Vice President 
(Marketing) 

KASIKORNBANK Plc.  
The Thai Life Assurance 
Association (TLAA) 
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        2016-Present Members’ Council 
Member and 
Chairman of Risk 
Committee 

MB Ageas Life Insurance 
Co., Ltd 

    

 

  2015-Present Advisor The Society of Actuaries of 
Thailand 

   
  

  2015-Present Director and Chair  Thai Financial Planner 
Association 

    

  

  2015- Present Executive Director, 
Social Research 
Institute (Expert) 

Chiang Mai University   

    
  

  2015-Present Vice Chairman Sovannaphum Life 
Insurance PLC. 

    

  

   2012-Present Executive Director Police General Hospital 
Foundation Under Royal 
Patronage 

         2012- Present Advisor to the Board  Thailand Future Foundation 

          2012-Present Director Yupong Company Limited 

    
  

    2011-Present Advisor The Psychological Security 
Association of Thailand 

    
  

    2010-Present President and CEO Muang Thai Life Assurance 
Plc 

    
  

    2009-Present Chief Executive 
Officer and Director 

Muang Thai Group Holding 
Co., Ltd. 
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    2009-Present Chief Executive 
Officer and Director 

Muang Thai Holding Co., 
Ltd. 

  

 

  2009-Present Independent Director Thai Reinsurance Plc. 

          2009-Present Director Muang Thai Asset Co., Ltd. 

         2009-Present Director Bangkok University Council 
         2008-Present Director Muang Thai Group Service 

Co., Ltd. 
         2007-Present Director Muang Thai Real Estate Plc. 
         2007-Present 

 
Chairman of Executive 
Committee and 
Member of Risk 
Management 
Committee  

Phatra Leasing Plc. 

        2007-Present Director Thailand Insurance Institute 
(TII) 

        2005-Present Director Pol. Gen. Pow Sarasin 
Foundation (Former name; 
Narcotics Control 
Foundation) 

         2005-Present Director Knowledge Network 
Institute of Thailand  

         2004-Present 
2004-Present 

Director  
Executive Director 

Phatra Leasing Plc. 
Young  President’s 
Organization (Thailand) 
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     2003- Present Director  Muang Thai Life Assurance 
Plc 

         1998-Present Director Yupayong Company Limited 
         2007-2019 Member of the 

Nomination and 
Remuneration 
Committee   

Phatra Leasing Plc. 
 

         2016-2018 Executive Director 
and Member of Risk 
Management 
Committee 
 

KASIKORNBANK Plc.  
 

         2013-2016 Director  Advisory Institute for Trade 
and Investment by TCC 

         2012-2020 Vice President 
(Marketing) 

Thai Life Assurance 
Association (TLAA) 

         2009-2016 Director Treasure Our Elephants 
Preservation Fund 
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Mr. Chusak 
Direkwattanachai 
Independent 
Director, 
Chairman of the 
Audit Committee, 
Member of the 
Nomination and 
Remuneration 
Committee   
29 October 2009 

76 - MBA,  Northern Illinois 
University ,USA 
- Bachelor of Economics, 
Thammasat University  
-Director Certification Program 
(DCP), Class 24 
-Chartered Director Class (CDC), 
Class 1 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 
-Audit Committee Program (ACP) 
-Finance for Non-Finance 
Director (FN) 
  

- None 2014-Present 
 
2003- Present 
 
 
2015-2018 
 
2015-2018 
 
 
 
 
2014-2016 
2008-2016 
 

Honorary Advisor  
 
Associate Judge  
 
 
Advisor to the Board 
of Directors 
 Advisor to the 
Committee on 
Economics, 
Monetary Affairs and 
Finance,  
Member 
Advisory Director 

Thai – Russian Business 
Council  
the Central Intellectual 
Property and International 
Trade Court  
Thai Institute of Directors 
(IOD)  

The National legislative 
Assembly (NLA)  

 
 
 
Thai- EU Business Council 

Green General Products 
Co., Ltd 
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Mr. Asoke  
Wongcha-um 
Independent Director 
Chairman of the 
Nomination and 
Remuneration 
Committee & 
Member of the Audit 
Committee 
29 April 2010  

70 - Ph.D. (Economics), University of 
Pittsburgh, USA 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2014 
-Board Nomination and 
Compensation Program 
(BNCP) 2019 

- None 2015-Present 
 
2012-Present 
 
2009-Present 
2009-Present 
 
2009-Present 

Director  
 
Member of the Audit 
Sub-committee  
Director 
 Advisor to the 
President 
Director 

Denali Prestige Asset 
Management Limited 
Student Loan  
 
Muang Thai Real Estate Plc 
Muang Thai Life Assurance 
Plc  
Muang Thai Management 
Security Guard Co., Ltd 

        2009-Present Director HR Services Co., Ltd. 
        2009-Present Director Direct Travel Co., Ltd. 
         2009-Present Member of the 

Investment 
Committee 

The Thai Red Cross Society 
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Mr. Somkiat 
Sirichatchai  
Director, Chairman of 
the Executive Director 
and Chairman of the 
Risk Management 
Committee 
 
25 April 2013 
 

57 - M.B.A. (Finance), The Wharton 
Graduate School of Business 
Administration, University of 
Pennsylvania, USA. 
-Advanced Management 
Program, Harvard Business 
School , USA 
- Capital Market Academy 
Leadership Program 2014  
- Diploma, National Defence 
College, The Joint State - Private 
Sector Course, Year 1991  
- Bachelor of Engineering (1st 
class honor), Chulalongkorn 
University 
 

- None 2020-Present 
2019-Present 
 
 

Director  
Vice Chairman of the 
Audit Committee and 
Member of the 
Nomination, 
Remuneration and 
Corporate 
Governance 
Committee 

Metta Kit Co., Ltd.  
Muang Thai Life Assurance 
Plc.  
  
 

     2019-Present 
 

 
2016-Present 
2012-Present 

Executive Director, 
Medical Service 
Group  
Director  
Chairman of the Risk 
Management 
Committee  

King Chulalongkorn 
Memorial Hospital  
 
B.Grimm Power Plc.  
Muang Thai Life Assurance 
Plc  

 
 
 
 
 
 
 

 -IT Governance and Cyber 
Resilience (ITG) 2020 
-Board Nomination and 
Compensation (BNCP) 2020 
-Advanced Audit Committee 
Program (AACP) 2018 
-Role of the Chairman Program 
(RCP) 2016 

  2009-Present 
 
2009-Present 
 
2013-Present 

 
2015-2019 

 

Director  
 
Director  
 
Advisor  
 
Advisor to the 
Executive Committee  

Muang Thai Life Assurance 
Plc  
Muang Thai Group Holding 
Co., Ltd.  
King Chulalongkorn 
Memorial Hospital  
Thai Airways 
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-Director Certification Program 
(DCP) 2013 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2010 
-Role of Compensation 
Committee (RCC) 2010 

2014-2019 
 
2017-2019 
 
 
2013-2018 
 
2008-2018 
 

Executive Director  
 
Chief Advisor to HR 
Management 
Committee  
Risk Management 
Sub Committee 
Member of 
Manpower 
Preparation for 
Government Sector 
Subcommittee  
 

Queen Savang Vadhana 
Memorial Hospital at Si Racha  
Thai Red Cross  
 
 
he Stock Exchange of 
Thailand  
Office of the Civil Service 
Commission  

Mrs. Puntrika 
Baingern  
Director   
Member and 
Secretary to the 
Executive Committee 
 
29 October 2014 

64 - M.B.A (Finance & Accounting) 
University of Wisconsin, Madison, 
U.S.A. 
- Director Certification Program 
(DCP) Class 78, 2009 
 

  2019-Present 
 
 
2014-Present 
 
 
2014-Present 
2013- Present 
2013- Present 
 
2008-Present 

Vice Chairman and 
Vice Chairman of 
Audit Committee 
Director  
 
 
Treasurer 
Director  
Director  
 
Senior Executive Vice 

ST Muang Thai Insurance 
Co., Ltd.  
 
Faculty of Commerce and 
Accountancy of 
Chulalongkorn University 
Alumni Association  
 
Thailand Insurance 
Leadership Program, Class 
4 
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President Muang Thai Yim Foundation 
Wisconsin Alumni 
Association Thailand 
Muang Thai insurance Plc. 
 

Mr. Pilas Puntakosol 
Independent Director 
Member of Audit 
Committee  
24 February  2016 
 

 69 - M.S. (Finance), West Coast 
University, USA 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2005 

0.0169 None 2016- Present 
 
 
 

Independent Director 
and Member of Audit 
Committee 

Muang Thai Insurance Plc. 

Mr. Krisada Lamsam 
1 
Director 

57 - M.A., Oregon State University , 
USA 

0..665 Nephew of  Mr. Photipong 
Lamsam  
Nephew of Mr. Jingjai 
Hanchanlash’s wife 
Nephew of Mrs. Sujitpan 
Lamsam  
Cousin of Mrs. Nualphan 
Lamsam, Mr. Krisada Lamsam 
and  Mrs. Jittakarn Lamsam  

2018-Present 
2018-Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 
2018- Present 

Director  
Managing Director 
Managing Director 
Managing Director 
Managing Director 
Managing Director 
Managing Director 
Director  
Director  
Director  
Director  
Director  
Director  

Loxley Plc.  
Pruetthada Co., Ltd. 
Chulinwong. Co., Ltd  
Nitisa Co.,Ltd.  
The Phatra Samphant Co., 
Ltd  
Sathira Phattana Co., Ltd 
LAMSAM Estate Co., Ltd 
Navakit Co.,Ltd  
Paiorkrispong Co.,Ltd  
Wongchulin Co., Ltd  
Wongaram Co.,Ltd  
Wongrojsa Co.,Ltd  

24 February 2016 
 

 

-Director Accreditation Program 
(DAP) 2013 
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2016- Present 
2016- Present 
 

Chairman 
Chairman  
 

Wongpaisa Co., Ltd  
Meister Technik Co., Ltd. 

 
 
 

  

  2016- Present 
2016- Present 
2013-Present 
2011-Present 
2010-Present 
1996-Present 
 
2538-Present 

Chairman  
Chairman  
Vice Chairman 
Vice Chairman 
Vice Chairman 
Vice Chairman 
 
Vice Chairman 
 

Sab La Or Co., Ltd.  
Auto Bliss Co., Ltd.  
Muang Thai Group Holding 
Co., Ltd. Pruksa Clinic Co., 
Ltd. Muang Thai Life 
Assurance Plc Pruettithada 
Co., Ltd. 
Thavee Pramote Co.,Ltd 

Mr. Frank Johan 
Gerard Van Kempen 
Director 
27 April 2016 
   

57 

- Master of Actuarial Science, 
University of Amsterdam, The 
Netherlands  
- Master of Marketing, Tilburg 
University, The Netherlands  
- Fellow of Dutch Actuarial  
Association  
- Fellow of Actuarial Society of  
Hong Kong 

- None 2019-Present 
2018-Present 

Director  
Director 

We Therapy Limited 
Etiqa General Insurance 
Berhad 
 

       2018-Present 
 
2015-Present 

Director  
 
Director 

Etiqa Life Insurance Berhad 
East West Ageas Life 
Insurance Corporation 
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         2015-Present 
2014-Present 
2014-Present 
2014-Present 
2013-Present 
2012-2017 
2012-2017 
2012-2016 

Director  
Director 
Director  
Director  
Chief Commercial 
Officer 
Director  
Director 
Director  

AGEAS Asia service Limited 
Etiqa Insurance Pte Ltd 
Etiqa Life Internationas (L) 
Ltd 
Etiqa Offshore Insurance (L) 
Ltd 
AGEAS Asia service Limited 
Etiqa Insurance Berhad 
Etiqa Takaful Berhad 
Muang Thai Holding Co., 
Ltd. 

Mr. Pravej 
Ongartsittigul 65 

-MBA, Decision Support  
Systems, New Hampshire 
College , USA. 
- M.B.A. (Finance), New 
Hampshire College , USA. 

- None 2018-Present Independent Director  
Chairman of Audit 
Committee and 
member of 
Nomination and 
Remuneration 
Committee 
Independent Director 
and Chairman 

Standard Chartered Bank 
(Thai) Plc. 

Independent Director  
 
25 April 2018  

  
 

  

 
 
 
 

 
 

2016-Present 

 
 
 
 
 
 
AIRA Securities Plc. 

  

  

Auditor (#898), Bank 
Administration Institute, Chicago, 
Illinois, USA. 

 
  

2016-Present Independent Director  Advance Medical Center 
Co., Ltd. 
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-Ethical Leadership Program 
(ELP) 2017 
-Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries 
(CGI) 2016 
-Director Certification Program 
(DCP) 2007 

  

 2013-Present 
 
2017-2020 
 

Investment Advisory 
Board  
Director and 
Chairman of the 
Executive Board  

Thai Red Cross Society  
 
Nok Airlines Plc. 

 

    

-Advanced Senior Executive 
Program (ASEP) Northwestern 
University (Kellogg), USA.   

    

Mr. Boonchai 
Chokwatana 
Independent Director 
and Member of the 
Nomination and 
Remuneration 
Committee 
 
27 February 2019 

74 - Honorary Doctorate Degree of 
Arts, Rajamangala Institute of 
Technology Phra Nakhon 
- Honorary Doctorate Degree in 
Logistics Management, Suan 
Sunandha Rajabhat University 
- Honorary Doctorate Degree in 
Business administration, 
Mahasarakham University 
- Honorary Doctorate Degree in 
Communication, Naresuan 

 

None 2014-Present 
 
2014-Present 
2013-Present 
2011-Present 
2011-Present 
2010-Present 
2010-Present 
2000-Present 
1996-Present 
 

Director  
 
Chairman 
Chairman  
Chairman  
Director  
Chairman  
Director 
Vice president and 
Chief Executive 
Officer  

Saha Pathana Inter-Holding 
PCL  
SUN 108 Company Limited 
Saha Lawson Co. Ltd  
Thai President Foods PCL 
Ruam Issara Co.Ltd 
Saha Pathanapibul PCL 
Munk Production Co., Ltd. 
Tipwarin Watana Co.,Ltd.  
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University 
- Bachelor of Arts in Political 
Science, Ramkhamhaeng 
University 
-Director Accreditation Program 
(DAP) 2003 
  

1996-Present 
 
1996-Present 
 
1996-Present 
 
1993-Present 
1970-Present 
 

Chairman 
 
Chairman  
 
Director  
 
Director  
Chairman 

Integrated Communication 
Co. Ltd.  
SPA-Today-Far East 
(Thailand) Co.,Ltd. 
Myanmar SPA-Today-Far 
East Co.,Ltd.  
Lion Corp. (Thailand) Ltd. 
Far East Fame Line DDB 
PCL  

    -Director Certification     Present Director Chailadadol Co. Ltd. 
    Program(DCP) 2005     Present Chairman Chokchaipibul Co. Ltd. 

    
 

    

Present 
2011-Present 
 
Present 

Chairman  
Director  
 
Member 

Chokwattana Co.Ltd. 
Cocksec Chemical Industry 
Co., Ltd.  
National Legislative 
Assembly of Thailand 

 
         

 Mr. Han Mong Siew   
Director and Member 
of Executive 
Committee, Risk 
Management 
Committee and 
Investment 
Committee 

50 -Bachelor of Business Degree 
with First Class Honors, Awarded 
Singapore Actuarial Society Gold 
Medal, Awarded NTUC Income 
Scholarship, Nanyang 
Technological University, 
Singapore  
- Fellows of the Institute of 

- None 2014-Present 
 
 
 
 

Executive Vice 
President, Chief 
Investment Officer 
and Chief Actuarial 
Officer  

Muang Thai Life Assurance 
Plc.  
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   Actuaries, Institute of Actuaries 
- Chartered Financial Analyst, 
CFA Institute 

     
 

  

29 August 2019          
            
Mr. Thanavath 
Phonvichai 2 
Director 
 
28 May 2020 

56 - Directorof Philosophy, Applied 
Statistics and Research 
Methods, University of Northen 
Colorado, USA.  
- Master of Economics 
(Development Economic, class 
honor), NIDA  
- Bachelor of Economics 
(Financial Economics, 2nd class 
honor) Ramkhamhaeng 
University 
-Board Nomination and 
Compensation Program, Class 7, 
Year 2019  
- Successful Formulation & 

Execution Strategy Program, 
Class 26, Year 2016  
- Director Certification Program, 

Class 224, Year 2016   
- Advanced Audit Committee 

Program, Class 27, Year 2017   

- None 2020- Present 
 
 
2020- Present 
2019- Present 
 
 
 

Chairman of  the Board 
and Independent 
Director, 
President  
Director in Sub-
committee 
 

Intermedical Care and Lab 
Hospital Public Company 
Limited  
University of the Thai 
Chamber of Commerce 
Department of Foreign 
Trade, Department of 
Intellectual Property, 
Minister of Commerce 
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     2018- Present 
 

Expert in Economy and 
Trade 

National Food Commission 

     2016- Present 
 

Board of Expert  the Committee of Rubber 
Authority of Thailand 

     2015- Present 
 
 

Independent Director 
and Member of the 
Nomination and 
Remuneration 
Committee 

Singha Estate Public 
Company Limited  

     2014- Present 
 

Board of Directors, 
Member of CG & CSR 
Committee 

Government Lottery Office  

     2012- Present 
 

Independent Director, 
Chairman of the 
Nomination and 
Remuneration 
Committee and 
Chairman of the Audit 
Committee 

Nakhonluang Capital Public 
Company Limited 

 
1 Resigned from the Board of  Directors on 30 March 2020  
2 Appointed as the director on 28 May 2020  
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Name-Last name/ 
Position/ 

Date of Appointment  
  

Age 
(Years 

old) 
  

Education / Training 

No. of Shares 
in the 

Company 
(%) 
 

Family relationship 
Between  

directors and 
executives 

Working Experience 

Year Position 
Name of 

organization/Company/ Type 
of business 

Mrs. Nualphan Lamsam 
See details in the table above   

Mrs. Puntrika Baingern 

Mr. Thanawan 
Chaiwatana 1 
Senior Executive Vice 
President 

47 
 

Master Degree,  Public 
Administration – Economic 
Policy Management, Columbia 
University 

- 

None 

2002 –2008 
2010 –2017 
 
2017 –2019 
2019 –2020 

Director 
Managing Director  
 
Executive Vice President 
Executive Vice President 

The Quant Group Limited. 
Magnolia Quality Development 
Corporation Limited 
Muang Thai Insurance Plc. 
Muang Thai Insurance Plc. 

Mr. Wasit Lamsam  
Senior Executive Vice 
President 

50 MBA,  Lehigh University ,USA - 

None 

2545 – 2004  
2005 – 2008 
2008 – 2015 
2016 –  
Present 

Head of Business 
Development Department   
First Vice President 
Executive Vice President 
Senior Executive Vice 
President 

Phatra Insurance Plc. 
Phatra Insurance Plc. 
Muang Thai Insurance Plc. 
Muang Thai Insurance Plc. 
 

Mr. Surat  
Srisomboonkul  
Senior Executive Vice 
President 

56 Master of Science Program in  
Information Technology,  
Assumption University (ABAC)  

- 
 

None 

2014 - 2015 
2015 - 2019 
2019 -
Present 

Executive Vice President  
Executive Vice President 
Senior Executive Vice 
President 

Muang Thai Insurance Plc. 
Muang Thai Insurance Plc. 
Muang Thai Insurance Plc. 
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Mr. Pongsathorn 
Liamnak 2 
Senior Executive Vice 
President 

52 BB.A (Management), 
Assumption University  (ABAC) 

- 
 

None 2000 – 2011 
 
2012 - 2013  
 
2014 - 2017 
 
2017 - 2020  
 
2020 –  
Present 

Manager,  Business 
Development Department   
Senior Manager,  Business 
Development Department   
Manager, Claim 
Department  
 
Deputy Chief Executive 
Officer 
Senior Executive Vice 
President 

Jardine Loyd Thompson 
Limited  
Jardine Loyd Thompson 
Limited  
Jardine Loyd Thompson 
Limited  
Jardine Loyd Thompson 
Limited  
Muang Thai Insurance Plc. 

Mr. Buddha 
Wiriyabaworn 3 
Senior Executive Vice 
President 

51 BB.A (Insurance),  
Assumption University  (ABAC) 

- 
 

None 

2004- 2013 
 
2013- 2016 
 
 
2017– 2019 
 
2019– 2020 
 
 
2020 –  
Present 

Manager, Property & 
Liability Department   
Senior Manager, 
Organizational 
Development Department 
Senior Manager,  Business 
Development Department   
Executive Vice President, 
Sales Channel 
Development Group  
Senior Executive Vice 
President 

Ace Ina Overseas Insurance 
Co., Ltd., 
Chubb Insurance (Thailand)  
Ltd.  
 
MSIG Insurance (Thailand) 
PCL 
 
Allianz Ayudhya General 
Insurance PCL 
 
Muang Thai Insurance Plc. 
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1 Resigned on 1 June 2020   
2 Joined on 11 March 2020  
3 Joined on  1 January 2021   
4 Resigned on 1 February 2021    

Miss Sunee 
Srisuktaveerat  
First Senior Vice 
President 

41 MBA,  Chulalongkorn University  - 

None 

2012 – 2016 
2016 - 2017 
2018–
Present 

Manager  
Senior Manager  
First Vice President 

Deves Insurance Plc. 
Muang Thai Insurance Plc. 
Muang Thai Insurance Plc. 
 

Mrs. Ratana Chobchai 4 
Company Secretary  

54 Master of Laws in International 
Trade and Banking Law, The 
American University, 
Washington College of Law, 
U.S.A 

- None 2018-2019 
 
2017-2018 
 
 
2009 -2017 

Head of Ethics & 
Compliance  
Counsel & Country 
Manager, Legal C&N and 
Security 
Corporate Secretary & 
Legal Manager 

Total Access Communication 
Plc.  
IBM Thailand Co., Ltd.  
 
 
PTT Energy Resources Co.,Ltd 
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1.2  Roles and Responsibilities of the Company Secretary and contact person  

The Company shall appoint a Company Secretary who has suitable qualification and experiences 
to be responsible for the following matters:  
 (1) Preparing and keeping the following documents:  

(a) A register of directors;  
(b) A notice calling a director meeting, minute of the meeting of the board of directors and 
an annual report of the Company;  
(c) A notice calling a shareholder meeting and minutes of the shareholders’ meeting;  

 (2) Keeping a report on interest filed by a director or an executive;  
(3) Performing any other acts as specified in the notification of the Capital Market Supervisory 
Board.  

 Apart from the responsibilities required by the laws, the Company Secretary has other 
responsibilities as follows.   

 To oversee and conduct meetings of the Board of Directors and Annual General Meeting of 
Shareholders. To coordinate with the President to set the meeting agenda and later prepare a notice calling 
a meeting and supplementary documents to the meeting and coordinate with related parties who will be 
invited to attend the meeting for presenting or explaining the matters in certain agenda.  

 To perform duties in accordance with the resolutions of the Board of Directors meeting or the 
resolution of the shareholders meeting regarding changes in the registration of the Company and coordinate 
with new directors to proceed the registration or change of the Company's directors. 

 To perform the Board’s secretary and to record accurate and complete minutes, inform to 
relevant management the resolution and follow up the resolution implementation. 

 To advise the Board of Directors on laws and regulations by the Securities and Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand. 

 To prepare the annual report and print out into a book format, also coordinate and follow up with 
other departments in the company to compile correct and complete information according to the 
requirement of the Stock Exchange of Thailand. 

 To file and keep MTI’s shareholder register which could be disclosed to the shareholders.  

 To act as the Investor Relation who provides various information to the investors. 

 To advise the Management on laws and regulations by the Stock Exchange of Thailand. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Attachment 2 

Details of directors of subsidiaries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Details of directors of subsidiaries 

- None - 
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Appendix 3 
 

Profile of Head of Internal Audit Department and Head of Compliance  
and Corporate Governance Department 
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Profile of Head of Internal Audit Department 
Name   Miss Kanoktorn Pramthai 
Position  First Vice President, Head of Internal Audit Department 
 
Educational Backgrounds: 
- Bachelor Degree in Business Administration (Accounting) from Ramkhamhaeng University 

- Master Degree in  Business Administration (Finance) from Sripatum University 

- Advance Insurance Certification Program from Thailand Insurance Institute 

- Risk Management for Executive Certification Program class 12/2012 from Faculty of Economics, 

Chulalongkorn University 

- Prepared Course for Certified Internal Auditor Program (Pre CIA)class 23/2015 from Faculty of Commerce 

and Accountancy, Chulalongkorn University 

Experiences: 
 1991 – 1996 Head of Internal Audit Section, Internal Audit Office, Thanasiam Capital Public  

Company Limited 
 1997 – 1999 Head of Internal Audit Section, Internal Audit Department, Bank Thai Public  

Company Limited 
 2000 – 2003 First Vice President of Internal Audit Office, BT Insurance Company Limited 
 2004 – 2008 First Vice President of Financial Institutions Business Department,  

BT Insurance Company Limited. 
 2008 – 2011 First Vice President of Risk Management Department, Sri Ayudhya General Insurance  

Company Limited 
 2011 – Present First Vice President of Internal Audit Department, Muang Thai Insurance Public  

Company Limited 
Training Courses:  
- Internal Audit and Management Practices form Thailand Insurance Institute 

- Internal Audit Management according to the COSO ERM  from The Institute of Internal Auditors of 

Thailand 

- Risk assessment methods for audit planning from Federation of Accounting Professions in 2013 

- Training for Trainer for Insurance Business from TR Training & Consultant  Company Limited in 2013 

- Fraud Risk in Financial Institutions from The Thai Institute of Banking and Finance Association in 2014 

- IT Auditing from Federation of Accounting Professions in 2014 

- Leadership Greatness from PacRim Group in 2015 

- Systemic Problem Solving & Decision Making from QT Consultant in 2016 

- ISO 27001 Internal ISMS Audit Training from AC Infotec in 2016 
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- GEIT and Cyber security for Insurance Industry from Thai General Insurance Association in 2017  

- Introduction to ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems from BSI Group in 2018 

- Cyber security Knowledge Sharing Series from Electronic Transactions Development Agency in 2018 

- Innovation in Web and Email security for Thai government in the 4.0 era from Electronic Transactions 

Development Agency in 2019 

- Enterprise Risk Management and Own Risk and Solvency Assessment from Thai General Insurance 

Association in 2019 

- Personal Data Protection Act B.E. 2019 and Relevant digital laws from Associate Professor Kanathip 

Thongraweewong in 2019 

   
Profile of Head of Head of Compliance and Corporate Governance Department   
Name   Mrs. Ratana Chobchai 
Position   Executive Vice President, Corporate Secretariat Group 
 
Educational backgrounds:  
- Bachelor of Laws in Business Law, Chulalongkorn University 
- Master of Laws in International Trade and Banking Law, The American University, Washington College of Law, 
U.S.A 

 
Experiences: 
2018 - (Oct., 31 2019)  Head of Ethics & Compliance, DTAC  
2017 –2018   Counsel & Country Manager, Legal C&N and Security, IBM Thailand Co., Ltd.  
2009 –2017   Corporate Secretary & Legal Manager, PTT Energy Resources Co.,Ltd 
 
Training Courses held by Course held by the Thai Institute of Directors Association (IOD)  
• Ethical Leadership Program (2019)  
• Director Certification Program (DCP) (190/2014) 
• Effective Minute Taking (2011)  
• Company Secretary Certificate (2010)  
 
Certifications and Other Training Programs:  
2016-2022 Attorney at Law License, The Lawyers Council of Thailand  
2018 –2020 Notarial Services Attorney, Lawyers Council of Thailand  
2020 Compliance Officer for Financial Institutions, Chulalongkorn University  
2013 Legal Aspects of Mergers and Acquisition, DC Gardner Training, Hong Kong  
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2012  Fundamentals of Company Secretarial Practice, The Singapore Association of the Institute of 

Chartered Secretaries and Administrators (SAICSA) 
 

Duties and responsibilities of the Head of Compliance and Corporate Governance Department   
  The Company has assigned Mrs. Ratana Chobchai to act as the Head of Compliance and 
Corporate Governance Department. The scope of duties and responsibilities are as follows: 

1. To support policies and objectives of the Company and the executives in ensuring 
adequate and appropriate regulatory compliance.   

2. To provide advice to the Management to be able to control the performance of the 
company group to comply with the laws and regulations of the regulators, disciplines, 
corporate governance policy and code of corporate conduct.  

3. To communicate and organize training courses regarding the policies, rules, 
regulations, corporate governance policies and code of corporate conduct Business 
ethics for directors, executives and employees to acknowledge, understand and 
adhere with.  

4. To review and update policies, rules, regulations, corporate governance policies and 
code of corporate conduct in accordance with the laws, rules and regulations of the 
relevant regulators and suitable for business conditions.  

5. To provide consulting on the compliance of laws,  regulations by the relevant 
regulators, disciplines, corporate governance policy and code of corporate conduct. 

6. To identify compliance risks for transaction development or a new transaction of the 
Company.  

7. To assess the risk factors that may affect the Company's ability to comply with the 
rules and regulations, identify potential factors and suggest solutions. 

8. To examine or review the regulatory compliance in the Company's operation and 
report the results to the Board of Director and executives within a specified time frame. 
If there is an issue that is important or serious, such issues must be immediate 
reported. 

9. To coordinate with the regulators such as the Stock Exchange of Thailand, the 
Securities and Exchange Commission, etc. 

10. To be the center in collecting the laws and  regulations of the relevant regulators, 
corporate governance policy and code of corporate conduct for directors, executives 
and employees of the. 
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4. Operating assets 
The assets of the Company used in the business operation are identify in main 4 categories as follow: 
Type of assets Net book value as of  

31 December 2019 (Million Baht) 
Net book value as of  

31 December 2020 (Million Baht) 
Property, buildings and equipment 569.8 545.1 
Right of use assets - 49.7 
Goodwill 631.9 631.9 
Other intangible assets 108.9 130.0 
Total 1,310.6 1,356.7 
 

(1) Fixed assets used in business operations. Property, buildings and equipment 
Fixed assets of the Company are as following: 

Type of assets Net book value as of  
31 December 2019 (Million Baht) 

Net book value as of  
31 December 2020 (Million Baht) 

Land 96.2 96.2 
Buildings and building improvements 410.5 380.1 
Furniture, fixtures, and office 
equipment 

 
58.1 

 
49.3 

Vehicles 5.0 15.7 
Assets under construction - 3.8 
Total 569.8 545.1 

 
Approximately useful life of the assets are as follow: 

 Buildings and building improvements    20 – 50 years 
 Furniture, fixtures, and office equipment   5 years 
 Vehicles       5 years 

(2) Lease agreements used in business operations Right-of-use assets 

The total value of right of use assets are as the following: 

Type of assets Net book value as of  
31 December 2019 (Million Baht) 

Net book value as of  
31 December 2020 (Million Baht) 

Buildings and building 
improvements 

 
- 

 
19.6 

Furniture, fixtures, and office 
equipment 

 
- 

 
2.1 

Vehicles - 28.0 
Total - 49.7 
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Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs or the revalued amount, on the 
straight-line basis over the shorter of their estimated useful lives and the lease term. 

Buildings and building improvements   1 - 6  years 
Furniture, fixtures, and office equipment       4 years 
Vehicles      5 - 6 years 
 

(3) Goodwill 
Goodwill arose from business combination on 20 June 2008 as part of the Company’s investment costs which 
were more than the fair value of net assets in Muang Thai Insurance Company Limited and Phatra Insurance 
Public Company Limited. 
As of 31 December 2020, the Company had Baht 631.9 million in goodwill from business combination. The 
Company regularly performs the impairment test on goodwill every year to ensure that the recoverable 
amount of the cash-generating unit in goodwill from the consolidation remains above the book value of such 
goodwill.  

(4) Other intangible assets 
Other intangible assets of the Company are as follows: 

Type of assets Net book value as of  
31 December 2019 (Million Baht) 

Net book value as of  
31 December 2020 (Million Baht) 

Computer software 43.0 50.8 
Computer software in progress 35.5 57.6 
Network relationship and customer 
relationship 

30.4 21.6 

Total 108.9 130.0 
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Corporate Governance Policy 
Muang Thai Insurance Public Company Limited gives precedence to and has always 

conducted its business with corporate governance. It aims to build confidence for investors, 
insureds and stakeholders with sound management in various situations and environmental factors 
including current social condition, economy and political situation. The Board of Directors sees it 
appropriate to apply Corporate Governance Code 2017 (CG Code) for listed companies as 
specified by Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand as a guideline 
for the Board of Directors to comply with and to achieve good performance in a long term and 
create sustainable value to the business.   

Principle 1: Establish clear leadership role and responsibilities of the Board of Directors  
Principle 2: Define objectives that promote sustainable value creation  

 Principle 3: Strengthen the Board of Directors effectiveness  
Principle 4: Ensure effective CEO and people management  
Principle 5: Nurture innovation and responsible business  

 Principle 6: Strengthen effective risk management and internal control  
 Principle 7: Ensure disclosure and financial integrity  
 Principle 8: Ensure engagement and communication with shareholders  
 
Principle 1: Establish clear leadership role and responsibilities of the Board of Directors  
Principle 1.1 Duties and responsibilities of the Board of Directors in achieving sustainable value 
  creation to the business 
 The Board plays the key role in overseeing Good Corporate Governance to achieve long-
term stability. The Board has the duties as follows:   

(1)  Defining the Company’s objective “To be the most preferred insurance partner 
providing outstanding solutions” to achieve the missions as follows  

- Be a customer centric organization. 
-  Optimize shareholder's value through sustainable and profitable growth with sound risk 

management. 
- Emphasize continuous improvement through value added products, service excellence, 

and operational efficiency. 
-  Commit to corporate governance and social responsibilities. 
- Be an employer of choice. 
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(2)  Establishing strategies and operational policies as a guideline to achieve the 
Company’s goal and target and emphasizing on optimizing resources.   

(3) Regularly monitoring, evaluating and reviewing strategies and operational policies, 
including monitoring the Company’s performance report to maximize the Company 
benefits and stakeholder interests.   

Principle 1.2 The duties in overseeing and achieving sustainable value creation 
(1) Apart from emphasizing on the Company’s performance, the Board adheres to 

transparency, ethics, and compliance of the laws in competition.  
(2) The Board is a role model as a leader who complies with Good Cooperate governance 

and creates and promotes organizational culture, adhering to code of conduct, respect 
the rights, responsibility to the shareholders and stakeholders, including cooperate 
governance in order to achieve the objective and goal of sustainable value creation.     

(3) To conduct its business without having any impact on the society, the Board 
establishes the Corporate Governance Code Policy as a guideline for the Board of 
Directors, executive and staff and communicates such guideline to them in writing.  

(4) To adapt to changes in business, the Board therefore communicates to directors, 
executives and staff to understand and prepare to any changes that may occur, 
monitors compliance of the policy and regularly review the policy. 

Principle 1.3 Duties and responsibilities in compliance 
 The Board should ensure that all directors, executives and staff at all levels perform their 
assigned responsibilities in compliance with carefulness and their fiduciary duties, and that the 
company operates in accordance with applicable laws and standards, regulations, resolutions of 
shareholders meeting and related policies.   
Principle 1.4 Scopes of duties and responsibilities and assignment 
 The Board should demonstrate a thorough understanding of their duties and responsibilities 
and clearly define the roles and responsibilities of Management and monitor Management’s proper 
performance of its duties.  
 
Principle 2:  Define objectives that promote sustainable value creation  

Principle 2.1 The Board of Directors should oversee the objectives that promote sustainable value 
 creation 
 The Board sets the Company’s goal for operating its business to ensure stability, 
creditability and trust of customers, developing products and conducting marketing activities with 
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respect to customer interests, accuracy, honesty and fairness. The Company aims to be a non-life 
insurance company with a mission “To be the most preferred insurance partner providing 
outstanding solutions” and establishes various policies to improve and develop the work process to 
be more accurate and quick by using advanced information technology to create products that 
meet customer needs selling through a variety of channels, having quality control and regular 
monitoring of products and services, adding value to its products, creating a satisfactory returns to 
the shareholders under corporate governance and corporate social responsibility that lead to 
sustainability of  its business. 
Principle 2.2 The Board of Directors should ensure that the Company’s annual and objectives, 
 goals, strategies, and plans are consistent with the long-term objectives, while 
 utilizing innovation and technology effectively 
 The Board ensures that the goal is set for the Company to conduct its business with 
stability, creditability and trust gained from the customers. The Company aims to maintain the 
quality of products, serve customer needs and provide satisfactory returns to the shareholders 
using work process development, work process and cost of work reducing and information 
technology development where E-Commerce, E- Policy, E-Claim and E-Service are developed to 
support sale process and services provided to agents, brokers, banks and customers. This allows 
the customers to quickly access to every product of the Company. In addition, in order to comply 
with the Electronic Transaction Act B.E. 2544 and Notification of the Board of Directors of Office of 
Insurance Commission, Re: rules and procedures for issuing insurance policies, selling insurance 
policies and compensation or claim under the insurance contact B.E. 2560.  
 
Principle 3:  Strengthen the Board of Directors effectiveness 

Principle 3.1 Duties and responsibilities in achieving the Company’s objectives as follows: 
(1) The Board should have good qualifications in terms of skill, experience and 

competence of non-life insurance business and understand the business and to 
achieve the stakeholder interests 

(2)  According to the articles of association, the Board must comprise at least 5 directors 
and should not be more than 15 directors, as the Company is large-size non-life 
insurance company and had complex business. 

(3)  The proportion between executive directors and non-executive directors should be 1:3 
to support proper checks and balances to prevent unfettered power of decision and 
authority by any one individual, whereby 
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a.  Non-executive directors who exercise objective and independent judgment; 
b. According to the articles of association, the number the independent directors 

should be 5 directors, consisting of at least 1/3 of all directors and the Board 
must consist of least 3 directors who are qualified as specified by the 
requirements of Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of 
Thailand. The independent directors and the entire board can fulfil its role and 
responsibilities efficiently while exercising objective and independent judgment. 

(4)  The Board should explicitly disclose in the company’s annual report and on the website 
its Board structure and details relating to directors, including directors’ age, gender, 
educational background, experience, shareholding percentage, years of service as 
director, and direct or position in other listed companies. 

Principle 3.2   Appointment of Chairman and chairman’s roles and responsibilities are different 
  from those of the President to enhance effective decision making 
 In order to divide roles of establishing policies and management and give independent 
opinions, Chairman of the Board of Directors is not the same person as Chief Executive Officer or 
President. Chairman is a person with knowledge, skills and experience to lead the Company to 
achieve its objectives and goals effectively. The Board has set the duties, responsibilities and 
authorization of Chairman and President as follows. 
(a) Duties and responsibilities of Chairman as a leader of the Board of Directors.  

(1)  Oversee, monitor, and ensure that the Board efficiently carries out its duties to achieve 
the Company’s objectives. 

(2)  Ensure that all directors contribute to the Company’s ethical culture and good corporate 
governance. 

(3)  Set the Board meeting agenda by discussing with the President which important matters 
should be included and set as an agenda.  

(4)  Allocate sufficient time for management to propose topics and for directors to debate 
important matters thoroughly. Encourage directors to exercise independent judgment in 
the best interest of the Company. 

(5) Ensure constructive relations between executive and non-executive directors, and 
between the Board and Management. 

(b) Duties and responsibilities of President 
(1)  President reports directly to the Board of Directors. 
(2)  President is a member of Executive Committee. 
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(3) President has the power to manage, control and approve, and is responsible for the 
operations as defined in the business plan and strategy, budget, work operation, 
investment and other related operations to discharge from burdens of the company. 

(4)  President has the power to perform as assigned by the Board of Directors. 
(5)  President has the power to appoint various committees as see it appropriate for the 

nature of business operation. 
(6)  President has the power to approve and manage expenses under a specified limit but 

not exceed power and duties assigned. President must not use his/her power and duties 
in any event that might create conflict of interest with the Company.     

(7)  In case where President has delegated the power to another person to act on his/her 
behalf, scope of authority delegation of such person shall not include the authorization to 
enter into a transaction whereby the power of attorney may have conflict of interest or 
other benefits conflicting with the Company.   

The Board appoints sub-committees to carefully consider important matters, review 
information and propose a guideline on considering the matters to the Board before approval. 
Principle 3.3 selection and nomination of directors  

(1) The Board should ensure that the policy and procedures for the selection and 
nomination of directors are clear and transparent resulting to ensure that the Board of 
Directors’ qualifications meet the requirement. Therefore Nomination and Remuneration 
Committee is established and it consists of members who are independent directors. 

(2) Nomination and Remuneration Committee arranges meetings to consider criteria and 
recruitment procedures to seek qualified directors to ensure that the Board has 
appropriate component, consider background of the person nominated, give opinions 
to the Board before proposing to the shareholders' meeting to appoint such person as 
the director and ensure that information of such person disclosed to shareholders' 
meeting is sufficient for decision making. 

(3) Nomination and Remuneration Committee reviews criteria and procedures for the 
nomination of directors to propose to the Board before nominating directors whose 
terms of office expire, as well as consider performance of such directors before 
proposing to the Broad meeting.  
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Principle 3.4 Consider remuneration of the Board of Directors 
(1) The Board is responsible for considering structure and rate of remuneration of directors 

to be in line with the same industry and fit the directors’ responsibility, in order to 
motivate the Board to lead the Company to achieve both short-term and long-term goals. 

(2) The Board establishes Nomination and Remuneration Committee to primarily consider 
remuneration and propose to the Board meeting for consideration and the shareholders' 
meeting for approval. The remuneration must be at an appropriate level, in line with 
industry standard, fit responsibilities of the directors, sufficient to retain qualified 
directors. The Committee, at the same time, must consider the company's performance 
as well. 

(3) Shareholders must approve the Board remuneration structure, both cash-based and 
non-cash compensation. The Board should consider the appropriateness of each pay 
component, in terms of fixed rates and remuneration paid according to the Company’s 
performance. 

(4) The Board should disclose the directors’ remuneration policy that reflects the duties and 
responsibilities of each individual, including the pay components and level received by 
each director. 

Principle 3.5 The Board of Directors should ensure that all directors are properly accountable for 
  their duties, responsibilities and actions, and allocate sufficient time to benefit the 
  Company and related people.   

(1) The Board supports and promotes understanding of the duties and responsibilities to 
directors. 

(2)  The Board ensures reporting and public disclosure of directors assuming or holding 
positions at other companies. 

(3)  The Board clearly defines measures in writing to control the use of information to prevent 
executives and staff to use internal information to illegally seek advantage for themselves 
or for third parties before such information is disclosed to the public.  

(4) Each director should attend not less than 75 percent of all Board meetings in any whole 
year. 

Principle 3.6 The Board of Directors should conduct a formal annual performance evaluation of 
 the Board of Directors and each individual director. The evaluation results should be 
 used to strengthen the effectiveness of the Board of Directors. 
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 Performance evaluation of the Board and each individual director are conducted annually, 
using self-assessment. This allows the directors to review and compile opinions on various matter 
related to roles and responsibilities of the Board. The assessment designed and revised by the 
Stock Exchange of Thailand is adapted as the self-assessment for the Board and directors and 
assessment result is disclosed in the annual report. The assessment result will be used as one of 
the information in considering appropriateness of the Board composition.     
Principle 3.7 The Board of Directors should encourage and support the Board of Directors to 

understand their roles and responsibilities, the nature of the business, the 
company’s operations, relevant law and standards, and other applicable obligations 
and should support all directors in updating and refreshing their skills and 
knowledge necessary to carry out their roles as the Board of  Director. 

 When a new director is appointed, the Company provides director’ handbooks and useful 
information including related regulations and laws for performing the director duty. Knowledge 
sharing and company's business information are also provided to a director to enhance the 
performance and understanding.  

The Company has a policy to encourage directors, Management and company secretary to 
attend trainings held by external organizations such as the Thai Institute of Directors Association 
(IOD) to increase knowledge. Internal trainings are provided to improve their performances and 
catch up with current situations. The Company discloses information of trainings and development 
of the Board in the annual report regularly. 
Principle 3.8 The Board of Directors should ensure that it can perform its duties effectively and 

appoint a company to ensure that the Board of Directors has access to accurate, 
relevant and timely information. 

 (1) The Board meeting must be arranged at least 4 times per year set by the Board and 
notice containing agendas of the meeting must be sent at least 7 days prior to the meeting. If the 
director cannot attend the meeting, he or she should inform the company secretary the reasons of 
such absence prior the meeting and the company secretary must inform such director resolutions 
of the meeting.  
 (2) The Board should encourage the President to invite key executives to attend Board of 
Directors’ meetings to present details on the agenda items related to matters that they are directly 
responsible for and to assist succession planning. 
 (3) The Board should have access to accurate, relevant, timely and clear information from 
the President, company secretary, or designated persons. 
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 The Board should appoint a company secretary with the necessary qualifications, 
knowledge, skills, and experience for performing the duties, including providing advice on legal, 
regulatory and administrative requirements to the Board to support their performances, and 
disclose the qualifications and experience of the Company secretary in its annual report and on the 
company’s website. 
 The company secretary should receive ongoing training and education relevant to 
performing the duties.  
 
Principle 4: Ensure effective CEO and people management 
Principle 4.1 ensure that a proper mechanism is in place for the nomination and development of 

the President and key executives to achieve the Company’s objectives 
 (1) The Board should assign Nomination and Remuneration Committee to establish the 
criteria and procedures for nomination and appointment of the chief executive officer. 
 (2) The Board should ensure that the chief executive officer appoints knowledgeable, 
skilled, and experienced key executives. The Board or the Nomination and Remuneration 
Committee together with the chief executive officer should establish the criteria and procedures for 
nomination and appointment of key executives. To ensure business continuity, the board should 
ensure that development and succession plans for the chief executive officer and key executives 
are in place. The board should annually request reporting on the implementation of the 
development and succession plans from the chief executive officer. 
 (3) The board should promote continuous development and education of the President and 
key executives that is relevant to their roles. 
Principle 4.2 determine an appropriate compensation structure and performance evaluation  
 (1) The Board should ensure that the compensation structure rewards individual 
performance, incentivises the President, key executives and staff at all levels to act in support of the 
Company’s objectives and values, and fosters long-term commitment by aligning incentives with 
future Company’s performance through:  

(1.1)  Appropriate combination of salary and other short-term compensation (such as bonus), 
and long-term compensation (such as employee stock ownership plan participation) 

(1.2) Ensure that the director total compensation takes into account industry standards and 
Company’s performance, and 

(1.3)  Predetermined and communicated performance evaluation criteria. 
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(2) Executive directors are responsible for determining the total compensation of, and 
performance evaluation criteria for the President. The executive directors should: 

(2.1)  Ensure that the President’s performance evaluation is based on 
 pre-determined criteria. The performance evaluation criteria should incentivise the 

President to perform his/her duties in support of the Company’s objectives, values, and 
long-term sustainable value creation. 

(2.2)  Perform the annual performance evaluation of the President. 
(2.3)  Approve total annual compensation of the President, taking into consideration the 

performance of the President and other relevant factors. 
The Board reviews the performance evaluation criteria and relevant factors and approves 

the compensation of the President as proposed by the Remuneration and Nomination Committee, 
while assign the President to review and consider the staff compensation structure.  
Principle 4.3 The Board of Directors should consider its responsibilities in the context of the 

Company’s shareholder structure and relationships, which may impact the 
management and operation of the Company. 

The Board understands the Company’s shareholder structure and relationships, and 
considers their impact on the control over the company, including written and non-written family 
agreements, shareholder agreements, or group company policies. The Board of Directors should 
ensure that the Company’s shareholder structure and relationships do not affect the Board’s 
exercise of its duties and responsibilities and oversee that information is properly disclosed when 
there are any conditions that have an impact on the control over the Company. 
Principle 4.4 The Board of Directors should ensure the Company has effective human resources 

management and development programs to ensure that the Company has adequate 
staffing, appropriately knowledgeable, skilled, and experienced staff and motivation 
to benefit Company development.  

  The Board values the human resources which is one of the most important resources of the 
Company, by supporting human resource development including knowledge and skill trainings that 
match with their duties and responsibilities, the Company’s goal, strategy and competition. The staff 
is able to enhance his/her efficiency and Company’s efficiency using knowledge obtained during 
training. Provident fund is set for the Company’s staff to encourage saving for retirement and 
financial management is promoted among the staff.  
 
Principle 5: Nurture innovation and responsible business 
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Principle 5.1 The Board of Directors should prioritize and promote innovation that creates value for 
the company and its shareholders together with benefits for its customers, other 
stakeholders, society, and the environment, in support of sustainable growth of the 
company 

 The Board supports and promotes development of quality products that serve needs of 
customers in all ages, improvement of service efficiency and expansion of Company’s branches to 
thoroughly provide services to the customers and business partners and improve speed of service. 
The Company gives precedence and values the customers and other parties and focuses on social 
responsibility and environmental conservation. Information system security and customer 
information of the Company are protected by the certified standard ISO 27001.  
Principle 5.2 The Board of Directors should encourage Management to adopt responsible 

operations, and incorporate them into the company’s operations plan. This is to 
ensure that every department and function in the company adopts the company’s 
objectives, goals, and strategies, applying high ethical, environmental and social 
standards, and contributes to the sustainable growth of the company. 

The Board must disclose information regarding compliance of this policy to the 
stakeholders through the corporate social responsibility policy and report which are disclosed as 
part of the Company’s annual report and published separately as individual report in line with the 
Global Reporting Initiative standard (GRI). The Corporate Social Responsibility guidelines are as 
follows:  

(1)  Respectful of Human Rights: It is the responsibility of Company’s staff and employees. 
The company pays attention to all staff with fairness and equality and aware of the 
importance of human resources as of the keys to success of the organization. This 
can be seen from the company's guidelines such as setting appropriate working 
hours and holidays for its staff as specified by the labor laws. Appropriate benefits 
and welfares are given to every staff based on their performance evaluation. The 
Company also promotes and develops its staff in line with individual knowledge and 
work rotation is arranged based on appropriateness and needs of the staff. 

(2) Conducting the business with fairness by adhering to business ethics, such as fair 
competition, promoting quality products and services by developing new workflow in 
line with new technologies that improves selling processes and services and reduces 
cost of products and services.   
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(3) Customer or Consumer Responsibility: The Company complies with fair market 
mechanism, create products and services that serve need of each customer and 
provide information and content that is accurate, clear and easy to understand and 
not misleading for customers to make the right decision. There are quick and fair 
processes to handle claims and complaints of the insured. 

(4)  Business Partner Responsibility: The Company selects its partners based on quality 
and efficiency of products and services. The Company conducts business with its 
partners with fairness and strictly adhered with commercial terms, conditions and 
contracts as agreed. 

(5)  Community Responsibility: The Company is committed to the community by 
continually and seriously conducting and engaging with social responsibility activities 
such as providing accurate product information. At the same time, the Company is 
aware of responsibility and cooperation between the Company, community and 
society.   

(6) Environmental Responsibility: The Company treats the environment by utilizing 
resource and controlling resources used in the Company’s production to be lower 
than the rate of recovery of such resources. 

Principle 5.3 The Board of Directors ensures that information technology of the Company is 
controlled and managed, including information technology is used to increase 
business opportunities, business development and risk management to achieve 
objectives and goals of the business. 

(1)  The Board assigns Information and Technology Steering Committee to define all 
strategies related to all of the company's information and technology by considering 
the needs of the Company, aiming to improve information and technology systems 
and adapting new information and technology systems to increase business 
opportunities based on business competition and economic situation.   

(2)  The Board ensures that risk management covers management of information and 
technology risks. Information and Technology Steering Committee should report 
regularly on information and technology risks to Risk Management Committee. 

(3)  The Board ensures that information security policy and privacy policy are used as a 
security measure for information systems, use of corporate information, maintaining 
confidentiality, credibility and availability of data, including preventing any unauthorized 
use or alteration of data. 
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Principle 6: Strengthen effective risk management and internal control 
Principle 6.1  The Board of Directors should ensure that the company has effective and 

appropriate risk management and internal control systems that are aligned with the 
company’s objectives, goals and strategies and comply with applicable law and 
standards. 

The Board ensures the Company to identify risks that could cause serious impact on the 
Company such as risk assessment, impact and chance of risks, appropriate risk management, 
monitoring and reviewing the Company's risk management. The Board assigns Risk Management 
Committee to establish a risk management policy, risk management strategies and risk appetite 
which are proposed to the Board to consider and approve asset allocation in line with risk appetite 
of the Company and report the risk management results to the Board.  Every department is required 
to review and assess the risks and risk indicators of each department once a year under 
supervision of Risk Management Department which compiles and summarizes the reports for Risk 
Management Committee and the Board. 
Principle 6.2 The Board of Directors shall establish an Audit Committee that can act independently. 

The Board shall establish an Audit Committee that comprises at least three independent 
directors, one of those is elected by the Board to serve as Chairman of Audit Committee. Audit 
Committee has the duties and responsibilities as specified by the charter and has qualifications 
and roles in line with requirements of Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of 
Thailand and Office of Insurance Commission. The duties and responsibilities of Audit Committee 
are set out in writing in line with Good Corporate Governance guideline which specifies that Audit 
Committee meetings are scheduled to be held four times a year and term of office of three years 
and qualification must be independent according to the Board and management structure under 
the Securities and Exchange Act B.E. 25351 
 
Principle 6.3 The Board of Directors should manage and monitor conflicts of interest that might 
occur in the Company and prevent the inappropriate use of corporate assets, information, and 
opportunities, including preventing inappropriate transactions with related parties. 

 (1)  The Board ensures that a system of information security and a measure to control the 
use of internal information are established in writing to prevent executives and staff from 

                                           
1   Notification of the Capital Market  Supervisory  Board No. TorChor.39/2559 Re: Application for and Approval of Offer  for  Sale of Newly Issued Shares 

2 Securities Act and Securities Exchange Act, Section 89 
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using internal information for their own or other persons benefits before such information 
is disclosed to the public. This is considered as taking advantage of the shareholders. 
Directors and executives are required to report on securities holding of the Company, 
including their spouse and minor children to Securities and Exchange Commission 
according to Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 within 3 days 
after the change of securities holding and submit a copy of the report on securities 
holding to the Office of the Company Secretary for the purpose of preparing the report 
and summarizing the number of shares of each director to present to the Board 
meeting. The information is also disclosed in the Annual Report and Form 56-1. Besides, 
penalties are imposed if there is a violation or non-compliance. 

(2)  The Board assigns directors and executives to disclose information about their interests 
and related persons interests once a year to the Board to consider the transactions of 
the Company that may have conflict of interest to make decision before starting 
discussion on any agenda. Directors and executives who have conflict of interest with 
that agenda are not allows to attend the meeting during that time.  

(3)  The Board ensures that information security policy and privacy policy are applied to 
support the Company's core operations in accordance with applicable laws and for the 
benefit of the Company and its shareholders. It also monitors the actions that may 
cause conflict of interest and compliance of regulations specified by Securities and 
Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand, Re: acquisition or recognition 
of assets And connected transactions.2 

Principle 6.4 The Board of Directors should establish a clear anti-corruption policy and practices 
(including communication to all staff), and strive to extend its anti-corruption efforts to stakeholders. 
 The Board ensures that the anti-corruption policy to prevent and control potential risks that 
might occur from corruption, including impact on reputation and credibility concerning integrity of 
the Company. The policy is also adapted to human resource management, starting from 
recruitment process. The staff who is selected must not violate any disciplines or receive any 
punishment due to corruption offenses. In addition, promotion, performance evaluation and bonus 
given the staff must be considered based on their performance in accordance with the policy.  
Such staff has no corruption history or any behavior that hinders compliance of this policy. The 
Company should communicate to and raise awareness among the staff to understand more about 
anti-corruption measures such as orientation to new staff, trainings and tests and reports disclosed 
to the public or stakeholder through the media both inside and outside the Company. 
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Principle 6.5  The Board of Directors should establish a mechanism for handling complaints and 
whistleblowing and a guideline as required by the regulators. 

(1)  The Board should oversee that an effective mechanism is in place and available through 
convenient complaint channels (more than one) which must be disclosed on the 
Company’s website or annual report and transparently open for suggestions on anti-
corruption measures for partners and stakeholders.  

(2)  The Board should ensure that complaint are systematically handled to protect rights of 
the complainers and whistleblowers with good intentions, prohibiting to disclose 
information to any persons who are not related to this matter except ordered by laws, 
courts or related regulators.    

 
Principle 7: Ensure disclosure and financial integrity  
Principle 7.1 The Board of Directors ensures and supervises the integrity of the company’s 

financial reporting system and that timely and accurate disclosure of all material 
information regarding the company is made consistent with applicable 
requirements. 

 The Board should ensure that any persons involved in the preparation and disclosure of any 
information of the Company has relevant knowledge, skills and experience, and sufficient 
resources, including staffing, are allocated. 
 When approving information disclosures, the Board should consider all relevant factors as 
follows: 

(1) The evaluation results of the adequacy of the internal control system. 
(2) The external auditor’s opinions on financial reporting and observations on the internal 
control system. 
(3) Audit Committee’s opinions. 
(4) Consistency with objectives, strategies and policies. 

 
The Board should ensure that information disclosures (including financial statements, 

annual reports, and Form 56-1) reflect the Company’s financial status and performance accurately 
and sufficiently and should promote the inclusion of the Management Discussion and Analysis 
(MD&A) in financial reports according to Notification of the Capital Market Supervisory Board No. 
TorChor. 44/2556, Re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure regarding Financial and 
Non-financial Information of Securities Issuers. 
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Principle 7.2 The Board of Directors should monitor the Company’s financial liquidity to avoid 
insolvency 

The Board should ensure that Management regularly monitors, evaluates and reports on the 
company’s financial status. The Board and Management should ensure that any threats to the 
Company’s financial liquidity and solvency are promptly addressed and remedied according to the 
Early Warning System and Risk Based Capital, requirements of Office of Insurance Commission 
and set as an important measure in overseeing the business to be conducted effectively and firmly.    

The Board should ensure that it does not consciously approve any transactions or propose 
any transactions for shareholder approval which could negatively affect business continuity and 
financial liquidity. 
Principle 7.3 The Board of Directors ensures that risks to the financial position of the Company or 

financial difficulties are promptly identified and remedied  
The Board should enhance monitoring of the affairs of the company in the event of financial 

risk or difficulties. Risk Management System for all of the Company operation is set and the Risk 
Management Committee is assigned to establish the risk management policy which is proposed to 
the Board for consideration. Also, the Risk Management Committee oversees, monitors, reviews 
and provides advice on policies, guidelines, standards, strategies and risk indicators of the 
Company, including monitor capital status, evaluate compliance of the risk management policy to 
ensure the risk level is acceptable and report to the Board regularly.  
Principle 7.4 The Board of Directors ensures sustainability reporting, as appropriate 

The Board establishes corporate social responsibility policy containing 3 main strategies 
such as Good Business, Good People and Good Society which link to every work operation in the 
Company to support and promote the corporate social responsibility through corporate social 
responsibility activities and reports that fit its business under the information disclosure procedure, 
compliance of the laws, ethics, anti-corruption policy, fair treatment to staff and stakeholders and 
social and environmental responsibility. The report is prepared according to acceptable standard 
used both in the country and worldwide and published in the annual report and such information 
reflects material corporate practices that support sustainable value creation. 
Principle 7.5 The Board of Directors ensures the creation of an Investor Relations Unit responsible 

for regular, effective and fair communication between the Company, shareholders 
and stakeholders. 

 The Board should ensure that the Company has suitable and effective communication and 
information disclosure policies and use appropriate channels for communicating and disclosing 
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information while protecting the company’s sensitive and confidential information. The President 
and chief financial officer are assigned to disclose the information to the shareholders and support 
the Investor Relations function, so as to ensure effective communication and information disclosure. 
Principle 7.6 The Board of Directors ensures the effective use by the Company of information 

technology in disseminating information 
 The Board should consider regularly disclosing and updating relevant information in both 
Thai and in English to the stakeholders both inside and outside the Company through the 
designated Stock Exchange of Thailand channels, the Company’s website and the intranet for 
internal disclosure.  
 
Principle 8: Ensure engagement and communication with shareholders 
Principle 8.1 The Board of Directors ensures that shareholders have the opportunity to participate 

effectively in decision-making involving significant corporate matters.            
1. The Board should ensure that significant corporate decisions are considered and/or 

approved by the shareholders pursuant to applicable legal requirements. Matters that require 
shareholder approval should be included in the agenda for the shareholders’ meeting and 
shareholders should be provided sufficient notice thereof. 

2. The Board should support participation of all shareholders as follows: 
(1)  Providing opportunity and establishing criteria that allow minority shareholders to 

propose agendas for shareholders’ meetings in advance. The Board should 
consider shareholders’ proposals to be included in the agenda, and if the board 
rejects a proposal, the reasons should be given in writing to the shareholders and 
disclosed on the Company’s website. 

(2)  Providing opportunity and establishing criteria for minority shareholders to nominate 
persons to serve as directors of the company in advance. Such measures and 
criteria are established and promptly disclosed on the Company’s website in 
advance to ensure shareholder engagement and participation 

3. The Board should ensure that the notice of the Annual General Meeting of Shareholders’ 
is accurate, complete and sufficient for the shareholders to exercise their rights. 

4. The Board should ensure that the notice of the shareholders’ meeting and related 
documents are sent to shareholders before the meeting in advance at least 14 days and posted on 
the company’s website at least 30 days before the meeting. The notice of the shareholders’ meeting 
in English should be sent to shareholders before the meeting in advance at least 7 days.  
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5. Shareholders should be allowed to submit questions prior to the meeting. The Board 
should ensure that criteria for shareholders to submit questions are posted on the Company’s 
website. 

6. The notice of the shareholders’ meeting and related documents should be fully translated 
into English and uploaded to the Company’s website. 
Principle 8.2 The Board of Directors ensures that the shareholders’ meetings are held as 

scheduled and conducted properly, with transparency and efficiency, and ensure 
inclusive and equitable treatment of all shareholders and their ability to exercise their 
rights. 

1. The Board should set the date, time, and place of the meeting by allocating sufficient time 
for debate and choosing a convenient location. 

2. The Board should ensure that the company does not through its meeting attendance 
requirements or prerequisites prevent attendance by or places an undue burden on shareholders, 
including as a result of identification requirements that exceed applicable legal and regulatory 
requirements. 

3. In the interest of convenience, transparency and accountability, the Board should 
promote the use of technology to facilitate the shareholders’ meetings such as using barcode for 
registration and vote counting.  

4. Chairman of the Board is chairman of the shareholders’ meeting with responsibility for 
compliance with applicable legal requirements and the company’s articles of association, allocating 
sufficient time for consideration and providing opportunity to all shareholders who wish to share their 
opinions or ask questions related to the Company. 

5. To ensure the right of shareholders to participate in the company’s decision-making 
process in relation to significant corporate matters, adding items to the meeting agenda that have 
not been duly notified in advance or providing additional document in the meeting are not allowed. 

6. Directors, executives, auditors and witnesses should attend the meeting to witness the 
vote counting annually.  

7. The attending shareholders should be informed of the number and the proportion of 
shareholders and shares represented at the meeting in person and through proxies, the meeting 
method, and the voting and vote counting methods before the start of the meeting. 

8. Chairman of the shareholders’ meeting will allow the shareholders to vote on the agenda 
of appointment of each director individually  
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9. The Board should promote the use of ballots for voting on resolutions proposed at the 
shareholders’ meeting and designate an independent party to count or to audit the voting results for 
each resolution in the meeting, and to disclose such voting results at the meeting by identifying the 
number of “agree”, “against”, “abstain” votes and “spoiled ballot”. The voting results for each 
proposed resolution should be included in the minutes of the meeting. 
Principle 8.3 The Board of Directors ensures accurate, timely and complete disclosure of 

shareholder resolutions and the minutes of the shareholders’ meetings 
1. The Board should ensure that the Company discloses the results of voting on proposed 

resolutions at the shareholders’ meeting through the designated Stock Exchange of Thailand 
channels and through the Company’s website by the next business day. 

2. The Board should ensure that minutes of the shareholders’ meeting is submitted to the 
Stock Exchange of Thailand within 14 days from the shareholders’ meeting date. 

3. The Board should ensure that the company promptly prepares the minutes of the 
shareholders’ meeting, including the following information: 

(1)  Attendance of directors, executives, and the proportion of attending and absenting 
directors;  

(2)  Voting and vote counting methods, meeting resolutions, and voting results for each 
proposed resolution; and  

(3)  Questions asked and answers provided during the meeting, including the identity of 
the persons asking and answering the questions. 
 

                                
 ............................................. 
 (Mr. Photipong  Lamsam)   
   Chairman 

  28 February 2018 
 
 
 
 
 

Code of corporate conduct 
1  Introduction : Code of Corporate Conduct 
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The Company understands that the success and stability of our business depends on the 
good relationship that we have with our “stakeholders”, comprising of shareholders, employees, 
customers, competitors, creditors, business partners and society. The integration of the benefits 
among the stakeholders who have different expectations and rights must rely on guidelines which 
create equality to every party under the Code of Corporate Conduct. Any violation of the laws, and 
regulations, and business ethics may lead to disciplinary action and/or punishment according to 
the law. Therefore, the Company has set the Code of Corporate Conduct to be complied with as 
follows: 

 
1.1 Responsibility of the Company towards Stakeholders 

Shareholders The Company strives to run the business in order to maximize return to 
shareholders by continuously increasing profitable growth while maintaining 
target solvency margins. The Company also commits to disclose information 
transparently, reliably and in a timely manner. 

Employees The Company has the policy to provide fair rewards and welfare to employees 
and to create a workplace that is safe, clean and tidy, in strict compliance with 
regulations of the Labor Law. 

Customers The Company strives to deliver products and services that meet customer 
requirements and insists on full compliance with contracts. 

Competitors The Company adheres to the framework of the fair business practices that 
comply with laws and regulations. 

Creditors The Company strictly complies with the terms and conditions stipulated in 
contracts. 

Business Partners The Company chooses services from business partners primarily by 
considering the quality and efficiency of their products and services.  

 The Company conducts business with partners fairly and in strict compliance 
with trade conditions and contracts that have been agreed upon. 

Society  The Company continuously and earnestly supports social initiatives and is fully 
aware of its overall social responsibility. 

 
1.2 Code of Corporate Conduct for the Board of Directors 
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The Board of Directors, as the representative of shareholders, has the duties and 
responsibilities to ensure those shareholders and other stakeholders are treated properly and fairly 
as per the stipulated Code of Corporate Conduct. 
Responsibilities of the Board of Directors: 

1.  To perform, as per the laws, and regulations, the objectives of the Company as well as the 
resolutions of the shareholders’ meeting. 

2.  To set the policies and direction for the operations of the Company and supervise the 
management to perform effectively and efficiently as per the stipulated policies. 

3.  To perform honestly, transparently and fairly for the highest benefits of every group of 
stakeholders. 

4.  To have knowledge and understanding of the business of the Company and oversee the 
management carefully and cautiously. Any business decision must be considered 
thoroughly with sufficient information and evaluation. 

5.  To carefully avoid any conflict of interests and disclose transactions which may create 
conflict of interest between themselves, their relatives and related parties and the 
Company. In addition, Directors must not accept money and/or any other benefits 
personally. 

6.  To disclose sufficient information on the acquiring or disposing to the Company’s 
shareholders for acknowledgement and participates in the decision of important 
operations. 

7.  To refrain from duties which are similar or in competition with the Company whether for 
their own or someone else’s benefits. 

8.  To avoid using inside information which has not been disclosed to the public or using their 
positions as the Company’s Directors for the benefit of themselves and/or someone else. 

9.  To refrain from providing any information and/or interviews to the press or the public this 
may negatively affect the reputation or the operations of the Company. 

 
1.3  Code of Corporate Conduct for the Management, Staff and Contract Parties of the Company 

The Code of Corporate Conduct for management staff and contract parties of the Company 
should strictly adhere to the moral principles of honesty and integrity and be in compliance with 
laws, and regulations. 

The ethical behavior cannot be explained to cover every case. However, the management, 
staff and contract parties to the Company need to use their own discretion and judgment to 
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determine appropriate actions and behaviors by considering the impact and the reputation of the 
Company along with the maintenance of laws, policies, various rules and regulations. Importantly, 
the management, staff and contract parties of the Company will abide by the moral principles of 
honesty and integrity when dealing with fellow staff, customers, and business partners. 
 
2  Elements of the Code of Corporate Conduct 

The management, staff and contract parties of the Company must study and understand in 
detail and be willing to comply with the Code of Corporate Conduct. In case of any doubt, request 
for advice should be obtained from supervisors, the Human Resource Department or the 
Compliance Team who can provide correct and proper suggestions and recommendations. 
Management at every level have the duty to act as a good example of the Code of Corporate 
Conduct, encourage every staff to strictly comply with moral principles, ethical behavior and 
various rules and policies which the Company has stipulated, and provide suggestions and 
warnings to subordinates in a reasonable, prompt, and respectful manner. 

The management, staff and contract parties of the Company must perform their duties with 
honesty and integrity, must refrain from involvement in any illegal acts which may cause disgrace to 
themselves and/or the Company, and must respect and support strict compliance to laws and 
regulations, ethics, culture and good traditions of the Company. 
 
2.1 Trustworthiness of Information 

Accounting information and supplementary documents of the Company must show correct 
and accurate information, and be repared with honesty and integrity and be completely consistent 
with various policies stipulated by the Compliance Unit. 

Employees must take care to maintain information and documents in your custody as 
confidential. Any violation may create legal and disciplinary actions later. This includes Company 
reports and documents stored in various formats such as hard copy, video tape, VCD, cassette 
tape, magnetic or optical media, microfilm, microfiche, and voicemail and in the computer system 
and servers. Employees and contract parties of the Company cannot move, destroy or amend 
documents and information prior to the expiry date required by law to store unless receipt of 
permission from the authority on a case by case. 

You must comply with the stipulated laws and regulations on this matter. If you discover 
defects in the maintenance information or other abnormalities in any accounting step, you should 
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notify your supervisor or the Human Resource Department of the Company for immediate 
acknowledgement. 
 
Expected Conduct or Behavior 

-  Prohibited from preparing fake or distorting information to cause other people to 
misunderstand accounting information, accounting transactions and information in all areas of 
the Company’s operations; 

-  Prohibited from preparing or using confidential information for any purpose other than that 
stipulated by the Company; 

-  If you have been requested by outside person(s) , group(s) or representatives of outside 
persons for accounting information, accounting transactions and other information on the 
Company’s operations which you maintain, you must discuss with the Legal Department of 
the Company prior to releasing the information or proceeding further; 

-  Be aware that information stored in electronics format or E-mail are information of the 
Company and treated in the same manner as information in hard copy; 

-  Prohibited from paying money to customers or business partners in case of improper 
transactions; 

-  Prohibited from paying in cash for expenses in conducting the main and important business 
of the Company; 

-  Report to supervisors or the Human Resource Department for immediate acknowledgement 
when you discover any violation or incorrect information concerning accounting preparation, 
accounting transactions and information on the Company’s operations; 

-  If you have duties to approve expenses or request to withdraw money or items in accounting, 
you should carefully read and verify to ensure that the requested item has clear supporting 
information and has passed the approval step from authorized persons with correct required 
signatures. 

-  If you have any queries concerning reports or accounting transactions, you should discuss 
with the Cashier and Accounting Department or the Legal Department of the Company. 

2.2 Preservation of Confidential Information 
The management, staff and contract parties of the Company shall not disclose confidential 

information of the Company to outsiders unless the information has already been released to the 
public. 
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The Company’s confidential information encompasses information or knowledge concerning 
the operations of the Company which have not been disclosed to the public and which may be in 
the form of conversations in meetings, information in various documents or recorded in the 
Company’s computer system. Confidential information of the Company include trade secrets, 
product information, types or various classes of insurance, marketing data, business plans, 
financial information, statistical information, software, formulae or specifications, information on staff 
history, private information of customers and business partners. As employees or contract parties of 
the Company, you have the duty to preserve and safeguard information of the Company in your or 
others custody from being disclosed to outsiders and to guard against outsiders from using 
confidential information of the Company for their own or someone’s else benefits or in an illegal 
manner. 

The disclosure of the Company’s confidential information may result in severe competition 
for the Company and may adversely impact employees, customers, and investments of the 
Company. Therefore, the theft of confidential information shall be considered a commitment of a 
severe wrong. The management, staff and contract parties of the Company have a duty to report to 
the Company for immediate acknowledgement any illegitimate act with regards to confidential 
information.  
 
Expected Conduct or Behavior 

-  Be able to identify which is the Company’s confidential information; 
-  Shall not disclose the Company’s confidential information to unrelated persons or outsiders of 

the Company; 
-  Shall not disclose, send information or business confidential information of the Company by 

using public website; 
-  Avoid the acquisition of illegitimate information. If such information is received, you must 

notify your supervisor for immediate acknowledgement; 
-  Shall not disclose information which you received or acquired during the time which you were 

the staff of the Company to your new employer; 
-  Comply with the Company’s rules by requesting permission from the appropriate authorities 

every time prior to disclosing the Company’s information; 
-  Shall not perform or be involved in any act to acquire information of others illegitimately; 
-  Report to the Company for immediate acknowledgement if you discover any theft of the 

Company’s information; 
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-  Request advice from supervisors or relevant units if you have any queries concerning 
confidential information; 

-  Those with responsibility for confidential information, have the duty to exercise care to ensure 
that the Company’s information has been kept safely. 

 
2.3 Release of information and Interviews with the Press or Public 

Any release of information concerning the Company must be accurate, correct and handled 
with care. Anyone who does not have related duty or has not been assigned cannot release 
information or give interviews to the press or the public. You are also prohibited from publishing or 
announcing both inside and outside the organization, communication which may distort, has a 
malicious intent or destroy the reputation of the Company and/or its employees. 
 
2.4 Insider Trading 

Management and staff may have access to the Company’s information which have not been 
disclosed to the public. You may also receive certain confidential information of the Company such 
as amalgamation plans, marketing strategies, financial information, legal proceedings, or the 
selection parties to contracts or agreements on certain trade negotiations. This information will be 
considered “important information” and may have an impact on securities trading and the value of 
the Company’s securities. If anybody benefits by using inside information to acquire or sell 
securities issued by the Company, such person will be judged guilty by law. Any person who knows 
such important information from persons inside the Company are legally liable in the same way as 
the person who benefits from inside information of the Company too. Therefore, management and 
staff must prevent and take precaution not to disclose such information to outsiders including family 
and friends whether intentionally or not. 

Securities trading by using inside information will be considered a violation of the law and 
will also destroy market mechanisms and confidence of the investors. In addition, it will be 
considered as a conflict of interests with the Company. Violators may face disciplinary actions, 
including dismissal or be punished by the law related to violations of securities trading using inside 
information. The penalty of the law may not only affect the employee, but may also affect others 
such as family, friends, other staff and the Company as well. 
 
Expected Conduct or Behavior 
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-  Prohibited from securities trading using information of the Company which has not been 
disclosed to outsiders, including information on changes in investment or business strategies 
of the Company; 

-  Prohibited from disclosing inside information received from operations to others except for the 
disclosure that are necessary parts of legal business operations; 

-  Be always aware that you may receive inside information of the Company which has no been 
disclosed to the public. Therefore, you must take extra care not to communicate and release 
such information to outsiders or persons inside the Company who are not related to such 
information; 

-  Prohibited from transmitting inside information of the Company through public websites and 
on the web board of the internet; 

-  Supervisors must take care and prevent their subordinates or anybody from violating laws 
and regulations and the Company’s policy on this matter; 

-  If you have any questions concerning the use of inside information, please request the advice 
from the Compliance Team. 

 
2.5 Conflict of Interests 

In working for the Company, management and staff must perform their duties with honesty 
and transparency and must not find benefits for themselves or related persons such as family 
members, relatives, friends or business partners. If management and staff have interests which are 
in conflict with the benefits of the Company, you need to abstain from considering or deciding in 
any activity in which they have related interest. Management and staff must disclose any potential 
conflict of interests in writing and explain details to their supervisor or the Human Resource 
Department for acknowledgement. In addition, management and staff must receive permission 
every time before deciding to perform anything which may create conflict of interests with the 
Company. 

Conflict of interests may arise in several ways. Therefore, the Company has set guidelines for 
management and staff to comply as follows: 

1.  To receive the money or benefits  
Management and staff shall not receive money or any benefits personally from customers, 
business partners of the Company or from anyone due to your work on behalf of the 
Company. You also shall not borrow or lend or raise properties or funds from customers or 
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business partners of the Company except for borrowing from financial institutions as a normal 
customer. 

2.  To operate other business outside the Company 
Management and staff shall not work for others, operate external business or personal 
business, which may have an impact on the operations and interests of the Company, 
particularly businesses which compete with the Company, whether the management or staff 
receives benefits directly or indirectly. 

3.  To receive gifts and business entertainment 
Management and staff should avoid receiving gifts in cash and non-cash from business 
partners or related business parties, except for gifts on occasion of festivals or important 
traditions with a low monetary value. In the interest of the Company, management and staff, 
on some occasions, may need to receive business entertainment from business partners of 
the Company. However, you should avoid entertainment from persons who expect to receive 
business from the Company or special consideration on their proposals. 

 
Expected Conduct or Behavior 

-  Use cautious consideration when giving or receiving gifts or entertainment in an abnormal 
manner with high monetary value as it may be giving or receiving a bribe on business; 

-  Avoid receiving personal or other benefits from the Company’s expenses, whether operated 
through agents or external units;  

-  Must not use the Company’s properties and information or position for personal benefits; 
-  Do not misappropriate time or use working hours of the Company to perform other activities 

which are not the Company’s business; 
-  Do not use the Company’s information which have not been disclosed to the public for 

personal benefits or which may result in disadvantages for the Company; 
-  Avoid any investment, operation or activity which may affect your judgment in making 

decisions which may affect the Company’s interests; 
-  Notify the Company if you have any action which has a conflict of interests with the Company 

or report to the Company or your supervisor for acknowledgement if you see actions of 
management or staff which may create conflict of interest; 

2.6 Safeguard the Company’s Properties 
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Management and staff have the duty and responsibility to protect the Company’s properties 
from loss, damage, illegal use, theft, being destruction or being used for the benefits of yourselves 
or others.  

The Company’s properties include cash, financial instruments, business documents, 
financial and accounting records, financial reports, intellectual properties, computer programs, 
software, facilities, vehicles, etc. Management and staff have the duty to control certain Company’s 
information which are significant, such as records or financial reports, from being disclosed to the 
public, or to other internal units of the Company or unrelated outsiders, and the duty to exercise the 
best effort to protect such confidential information including safe storage. 
 
2.7 Threats and Discrimination 

Making threats in the workplace is considered unacceptable behavior and violates human 
dignity. Threatening can occur in several manners such as sexual harassment through verbal or 
physical actions which have the characteristics of sexual assault on someone else. Threats may 
also include actions such as attack, slander, insults or abusive language whether verbally or in 
written statements and drawings. Making threats is considered a type of discrimination which is 
against the law and basic human rights. 

Discrimination is the unfair practice toward people and includes the practice of 
discriminating against someone for the reasons of race, nationality, religious, sex, age, institutional 
affiliation, social status and personal relationships. The mission of the Company is to ensure that 
there will be no discrimination to all employees in the workplace of the Company. 

The Company has the policy to have the workplace be free from threatening and 
discriminating behavior and has the duty to address the situation if such actions occur in the 
Company. If management and staff know that there is threatening or discriminating behavior 
occurring in the Company, you must not remain silent or let such improper behavior to proceed 
further. 
 
Expected Conduct or Behavior 

-  Bring questions or distress concerning threatening and discriminating behavior to the 
attention of supervisors, the Human Resource Department or the Compliance Team; 

-  Maintain respectful manners at all times toward fellow employees, customers, business 
associates and visitors of the Company; 
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-  Prohibited from using any speech or action which infringe, insult or libel others. If anyone 
reports or advises that you are causing dissatisfaction and requests you to stop such actions, 
you must immediately cease; 

-  If you are infringed upon, whether through verbal or physical behavior, you should not keep 
silent but should warn such person politely to stop such actions; 

-  Avoid mimicking, criticizing or calling someone by using improper words. 
 
3 Compliance and Regulation 
3.1 Company’s Responsibilities 

The Company has the duty to enforce the Code of Corporate Conduct efficiently and to 
prepare various policies and procedures to be consistent with this Code of Corporate Conduct 
including the preparation of various media for management and staff to  understand and comply 
with through the following procedures: 

-   Prepare clear policies and procedures; 
-  Provide training and distribute knowledge through various media; 
-  Create communication channels for employees to be able to request advice and suggestions, 

make complaints or report any violations to the Company; 
-  Have the responsible unit supervise compliance per these regulations. 

If there are complaints or reports via telephone, facsimile or electronic mail that have grounds and 
have been lodged honestly, the Company will investigate such matters rapidly and confidentially. If 
the Company concludes that the complaints or reported actions are violations to the Code of 
Corporate Conduct, the Company will proceed with disciplinary actions with the violator as deem 
appropriate and will find preventive measure for such violation from recurring and, if necessary, will 
notify the appropriate government agency for acknowledgement as well. 
 
3.2 Duties of Executives and Supervisors 

Every level of managers should give advice and suggestion to their subordinates to 
correctly and properly comply with the Code of Corporate Conduct. In order to enhance 
understanding, managers should encourage their subordinates to ask question concerning the 
Code of Corporate Conduct, and to give correct and proper advice and suggestions before the 
subordinate proceeds further. The Company expects that every manager will play the important 
role of promoting business operations of the Company that adhere to the Code. Therefore, every 
manager has the duty to be a leader in creating a working environment for the staff to comply with 
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these regulations, to have training and communication on the rules and policies, to supervise the 
behavior of the subordinates, to provide suggestion and warnings and to proceed on the 
disciplinary actions for violators. 

As managers, if you do not perform your duties to provide training, communication and 
proceeding on discipline, you may be liable to disciplinary actions as well. 
 
3.3 Duties of Staff 

The staff has the duty to read, study and understand in the details this Code of Corporate 
Conduct in relation to their direct responsibilities. With this reason, the staff has the duty to perform 
as follows: 

-  Attend training in order to understand the Code of Corporate Conduct; 
-  Cooperate in investigation and provide facts in cases of complaint concerning compliance to 

the rules and policies; 
-  Ensure that you behave and perform your duties correctly per the law and the Code of 

Corporate Conduct; 
-  Request advice and suggestions from your supervisor or related units before you proceed 

further if you are in doubt as how to perform correctly; 
-  Notify immediately your supervisor and the related units if you discover any suspicious acts 

which violate the law or the Code of Corporate Conduct. 
 
3.4 Duties of Contract Parties of the Company 

As contract parties of the Company, you have the duty to understand and strictly comply 
with the Code of Corporate Conduct which the Company distributes to you. The related 
departments will explain to contract parties to ensure that they understand the objectives and the 
main points of the Code of Corporate Conduct before they sign and commit to comply and before 
beginning any activity with the Company. 
 
3.5 Notification of Suspicion of Violation of the Code of Corporate Conduct 

If you discovered or know employees, business associates, contract parties, partners or 
anybody related to the Company that have violated any conduct, you have to report such matter to 
the supervisor in your group, the Human Resource Department or the Compliance Team for 
acknowledgement as soon possible. By reporting via telephone, electronic mail, letter or personal 
notification, the Company can investigate such complaints. The Company expects that every 
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employee will cooperate in the investigation in order to find the facts, solve and prevent such 
problems from occurring again. 
 
3.6 Complainer’s Protection 

The Company will protect persons submitting complaints on violations of law and 
regulations and the Code of Corporate Conduct. Persons, who use this conduct as the tool to 
threaten or destroy the reputation of others or spread rumors dishonestly, may be subject to 
disciplinary action by the Company. 
 
3.7 Proceedings on Disciplinary Action 

Violations of the Cod of Corporate Conduct, and law and regulations may result in severe 
damage to the violators and to the Company. Violations on certain matters may be considered a 
criminal wrong-doing and be punished through fines or imprisonment. It may destroy the 
relationship between the Company and its customers and business associates which may result in 
severe damages on our business operations. Employee violations may be prosecuted per the law 
or subjected to disciplinary action including possible dismissal. 
 
3.8 Exception to Compliance 

Violation of this Code of Corporate Conduct is unacceptable. However, there may be 
exemptions from proceedings per this Code of Corporate Conduct in exceptional cases which must 
be considered and approved by the Board of Directors and the Board of Directors must disclose 
such information to the shareholders as well. 

_____________________________________ 
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Report of the Audit Committee  
 

In the year 2020, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited 
comprises 3 independent directors, namely Mr. Chusak Direkwattanachai as the Chairman of the Audit 
Committee, Mr. Asoke Wongcha-um and Mr.Pilas Puntakosol as the members of the Audit Committee 
who had four joint meetings with the Management and various units of the Company. One of which was 
to consider the details and to review the Financial Statements for the year 2019. Other three meetings 
were held with EY Office Limited, which is the Company’s auditor, to review the auditing plan and the 
independence in auditing and to consider and review the audit-reviewed Interim Financial Statements for 
the three, six and nine month period of 2020.  
 

The Audit Committee has strictly performed its duties and responsibilities assigned by the Board 
of Directors in line with guidelines and specified in the Audit Committee Charter , requirements and 
regulations given by the Office of Insurance Commission, and the Stock Exchange of Thailand , which 
can be summarized as follows: 
1. Review the good corporate governance – the Audit Committee has supervised for the transparent 

disclosure of information and the compliance to the notification of the Securities Exchange 
Commission, the Stock Exchange of Thailand and the related legislations on business operations 
such as review the policy for corporate governance, the rights of the shareholders, the rights of the 
stakeholders, the business ethics and the balance of the executive officers and to ensure that the 
Company has complied with the normal business conditions. 

2. Review the adequacy of internal control system – by assessing the efficiency of internal control 
system at the corporate and unit level for the control on the effectiveness and the efficiency of the 
operations, the use of resources efficiently and economically, the supervision of properties, the 
prevention or reduction of errors, loss, leakage, waste or dishonest act, reliability and 
completeness of the financial and the operating information. 

3. Review the Financial Statements for the year 2019 and the Quarterly Financial Statements for the 
year 2020 of the Company to ensure the compliance to the accounting standard of the Accounting 
Act B.E. 2543 (A.D. 2000), the notification of the Securities Exchange Commission and the Stock 
Exchange of Thailand and the notification of the Office of Insurance Commission.  The 
accounting system and the financial statements are accurate and reliable.  The Audit Committee 
has invited the auditor to join the meeting to consider the Financial Statements, reviewed and 
enquired the auditor on the accuracy and completeness of the Financial Statements and the 
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adequacy on the disclosure of information, the adjustment of account which has significant impact 
on the Financial Statements. 

4. Supervise the internal audit – by reviewing the operations on internal audit, the audit plan, the 
assessment on the performance of the Internal Audit Department, budgeting and workforce.  
Apart from that, the Audit Committee has considered the annual audit plan for the year 2021, 
which has been prepared on the bases of assessment for internal control and per the risk standard 
of the Company. 

5. Review regulatory compliance of related to Securities and Exchange Act, regulations of the Stock 
Exchange of Thailand (SET), Non-life Insurance Act or other applicable laws related to non-life 
insurance business such as Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 
and the Proliferation of Weapons of Mass Destructions law, including laws related to fraud and 
corruption.  

6. Review the auditing plan and the independence of the auditor – the Audit Committee has already 
considered and selected the auditor and determined the remuneration to be proposed to the Board 
of Directors and then to seek the approval from the Annual General Meeting of the Shareholders.  
In the year 2021, the Committee had appointed Ms. Narissara Chaisuwan, Certified Public 
Accountant Registration No. 4812 and/or Ms. Rachada  Yongsawadvanich, Certified Public 
Accountant Registration No. 4951 and/or Ms. Ratana  Jala, Certified Public Accountant 
Registration No. 3734 of EY Office Limited as the Company’s auditor. 

 
 The Audit Committee continuously values the good corporate governance, internal control and 
risk management in order for the Company to have the good corporate governance, the suitable and 
adequate internal control for business operations, the risk management in the acceptable level, the 
accurate and reliable accounting system and financial statements, including the compliance to the 
legislations, rules and regulations which are related to the Company’s business operations. 
 
  On behalf of the Audit Committee 

 
 

  Mr. Chusak  Direkwattanachai 
Chairman of the Audit Committee 

 








